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Κρίσιμο σταθεροποιητή της παραγωγικής οι-
κονομίας, με αναμφισβήτητη συνεισφορά 
στην ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματι-

κότητας χαρακτηρίζει τον κλάδο της ιδιωτικής α-
σφάλισης με την ευκαιρία της Ημέρας  Aσφάλι-
σης ο πρόεδρος του ΣΕΒ  κ. Θεόδωρος Φέσσας με  
αποκλειστική δήλωση του στο Nextdeal.

 Στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία οι οργανωμέ-
νες επιχειρήσεις ενισχύουν την παραγωγικότητά 
τους, αξιοποιώντας τα εργαλεία που προσφέρει η 
ιδιωτική ασφάλιση προς όφελος των μετόχων 
και των εργαζομένων τους, σημειώνει ο κ. Θεό-
δωρος Φέσσας. Στη δήλωσή του υπογραμμίζει α-
κόμη ότι η  ανάπτυξη

Του Χρήστου  Κίτσίου

το πρώτο βήμα προετοιμασίας για την εισα-
γωγή των ασφαλιστικών της δραστηριοτή-
των στο Χ. Α έκανε η Eurobank, συστήνο-

ντας εταιρεία συμμετοχών ώστε να διευκολυν-
θεί το εγχείρημα της δημόσιας προσφοράς και 
να ικανοποιηθούν οι επιταγές που είχε θέσει η 
εποπτική αρχή.  Έτσι η νέα holding ελέγχει κατά 
100% τις τρεις ασφαλιστικές εταιρείες και μέσω 
αυτών τις ασφαλιστικές δραστηριότητες του ο-
μίλου στη Ρουμανία (Eurolife ERB Asigurari de 
Viata SAκαι Eurolife ERB Asigurari Generale 

SA). Οι τρεις εταιρείες αποτιμήθηκαν στα 346,3 
εκατ. ευρώ και συνυπολογιζομένης της καταβο-
λής μετρητών ύψους 3,7 εκατ. ευρώ η συμμετο-
χή της Eurobank στη νέα holding για τις ασφαλι-
στικές δραστηριότητες αποτιμάται στα 350 εκατ. 
ευρώ.

Όπως έχει γράψει το NextDeal (Έξυπνες λύ-
σεις για την Eurolife εξετάζει η Eurobank) η υ-
λοποίηση της δέσμευσης θα διενεργηθεί σταδι-
ακά ακολουθώντας, αν υπάρχουν οι απαραίτη-
τες συνθήκες το παράδειγμα της Eurobank 
Properties (νυν Grivalia).

 «ή ανάπτυξη του 
2ου και 3ου 
πυλώνα είναι 
απαραίτητη  
για ένα 
ολοκληρωμένο 
σύστημα 
κοινωνικής 
ασφάλισης»

η ιδιωτικη ασφαλιση  

νέα holding για τις ασφαλιστικές από τη eurobank

στηρίζει  
οικονομία και 
επιχειρήσεις

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ   
κ. Θεόδωρος Φέσσας
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ή ιδιωτική ασφάλιση στηρίζει την οικονομία και την επιχειρηματικότητα
του 2ου και 3ου πυλώνα είναι απα-
ραίτητη για ένα ολοκληρωμένο σύ-
στημα κοινωνικής ασφάλισης, ό-
πως ισχύει σε όλες τις προηγμένες 
οικονομίες.

ολόκληρη η δήλωση του κ. Φέσσα 
έχει ως εξής:

«Ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης 
αποτελεί έναν κρίσιμο σταθεροποιητή 
της παραγωγικής μας οικονομίας, με α-
ναμφισβήτητη συνεισφορά στην ανάπτυ-
ξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας. 
Στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία οι οργα-
νωμένες επιχειρήσεις ενισχύουν την πα-
ραγωγικότητα τους, αξιοποιώντας τα ερ-
γαλεία που προσφέρει η ιδιωτική ασφά-
λιση προς όφελος των μετόχων και των 

εργαζομένων τους.
 Η διατήρηση της μακρόχρονης βιωσι-

μότητας του ασφαλιστικού μας συστήμα-
τος, μέσω της άμεσης εφαρμογής κατάλ-
ληλων μεταρρυθμίσεων αποτελεί μία α-
πό τις κύριες προτεραιότητες του ΣΕΒ.  
Προς την κατεύθυνση αυτή απαιτούνται 
βασικές αλλαγές, όπως η μείωση της 
σπατάλης, η καταπολέμηση της εισφο-

ροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας, 
καθώς και η υιοθέτηση καλών πρακτι-
κών στη διαχείριση των φορέων. Επι-
πλέον, η ανάπτυξη του 2ου και 3ου πυ-
λώνα είναι απαραίτητη για ένα ολοκλη-
ρωμένο σύστημα κοινωνικής ασφάλι-
σης, όπως ισχύει σε όλες τις προηγμένες 
οικονομίες. Με την πεποίθηση ότι η δια-
φύλαξη του ασφαλιστικού θεσμού απο-

τελεί συνείδηση και ευθύνη όλων των 
στελεχών του κλάδου, εύχομαι καλή επι-
τυχία στους στόχους και στις επιδιώξεις 
των εταιρειών ιδιωτικής ασφάλισης».

Hμέρα Ασφάλισης, με εκδηλώσεις 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 
Ημέρα Ασφάλισης πραγματοποιήθηκαν 
δύο εκδηλώσεις. Στην Αθήνα η  Ένωση 
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος  σε 
συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Παι-
διών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» πραγματο-
ποίησε χθες Τρίτη 11 Νοεμβρίου Φι-
λανθρωπικό δείπνο στο Μέγαρο Μου-
σικής με τη με τη συμμετοχή εκπροσώ-
πων της ασφαλιστικής αγοράς, της Πο-
λιτείας, της κοινωνικοοικονομικής ζω-

ής της χώρας, των ΜΜΕ κ.ά. Όπως ση-
μειώνει η ΕΑΕΕ η Ημέρα Ασφάλισης 
θεσπίστηκε για να τονίζει την πολύτιμη 
συμβολή της Ασφάλισης στην κοινωνία, 
την οικονομία και τον Άνθρωπο. Επι-
πλέον, είναι μία ημέρα που κατά παρά-
δοση ο ασφαλιστικός κλάδος αναλαμ-
βάνει δράσεις εξωστρέφειας και ανα-
δεικνύει την κοινωνική του ευαισθησία 
και δράση, επιστρέφοντας στην κοινω-
νία. Μία μέρα νωρίτερα στις 10 Νοεμ-
βρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλο-
νίκης τα  Επιμελητήρια Θεσσαλονίκης, 
Αθήνας και Πειραιά, με την σύμπραξή 
της ΕΑΔΕ  διοργάνωσαν  Ημερίδα Δια-
λόγου με θέμα "Εξελίξεις, ευκαιρίες και 
προοπτικές της ασφαλιστικής αγοράς", 
με χορηγό επικοινωνία το  Nextdeal.

Συνέχεια από τη σελίδα 1

ή απόφαση του στΕ για 
την αγωγή των ασφαλισμέ-
νων «ΑσΠίσ» κατά του δη-
μοσίου.

Διαβάστε στο nextdeal.
gr  ολόκληρη την απόφαση 
του συμβούλιου της Επι-
κρατείας (στΕ) σχετικά με 
την αγωγή των ασφαλισμέ-
νων της «ΑσΠίσ» κατά του 
δημοσίου.

ERGO: Bραβεύθηκε ως 
True Leader από την Icap

Ως ένας από τους ηγέτες του επιχειρείν στη χώρα μας, με βάση 
τις επιδόσεις της κατά το 2013 βραβεύθηκε η ERGO Ελλάδος, στο 
πλαίσιο του θεσμού “True Leaders”. Η τελετή απονομής βραβείων 
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και 
παρουσία 400 ανώτατων στελεχών της ελληνικής αγοράς και το 
βραβείο της ERGO παρέλαβε ο διευθυντής Τομέα Εμπορικών Λει-
τουργιών κ. Στάθης Τσαούσης από τον πρόεδρο του ΣΕΒ κ.Θεόδω-
ρο Φέσσα.Ο θεσμός των βραβείων “True Leaders” οργανώνεται 
από την ICAP Group εδώ και τέσσερα χρόνια και έχει ως στόχο να 
τιμήσει τις εταιρίες που πληρούν ταυτόχρονα τα εξής αντικειμενι-
κά και μετρήσιμα κριτήρια: συμπεριλαμβάνονται στις 500 πιο κερ-
δοφόρες εταιρείες ή στους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους για το 
2013, βάσει των στοιχείων του 2013 της έκδοσης Βusiness 
Leaders in Greece (κριτήριο το EBITDA), συγκαταλέγονται στις ε-
ταιρίες με το μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού και έχουν αυξήσει 
το προσωπικό τους από το 2012 στο 2013, βρίσκονται στις κορυ-
φαίες θέσεις του κλάδου τους (με βάση τον τζίρο) και τέλος, έχουν 
υψηλό ICAP Credit Score (αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας 
που κυμαίνεται από Α1 έως Β2).Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα από 
ένα σύνολο 22.200 επιχειρήσεων που εξετάσθηκαν, μόνον 45 Ε-
ταιρείες και 8 Όμιλοι πέτυχαν να διακριθούν, ανταποκρινόμενοι 
ταυτόχρονα σε όλα τα απαιτούμενα κριτήρια. Η ERGO μάλιστα, συ-
γκαταλέγεται μέσα στις 142 εταιρίες που διακρίνονται ανελλιπώς 
ως "Business Leader in Greece" (500 εταιρίες με τα μεγαλύτερα 
κέρδη EBITDA) τα τελευταία επτά χρόνια πετυχαίνοντας να ανέβει 
στην 80η θέση της συγκεκριμένης κατάταξης, από την 430η που 
κατείχε το 2007.Σε δηλώσεις του μετά τη βράβευση της εταιρίας, ο 
κ. Στάθης Τσαούσης τόνισε μεταξύ άλλων ότι η  διάκριση αυτή για 
την ERGO έρχεται να υπογραμμίσει για άλλη μια φορά ότι η καλή 
πορεία της εταιρίας μας και τα εξαιρετικά της αποτελέσματα δεν 
είναι συμπτωματικά, αλλά απόρροια της επιτυχημένης στρατηγι-
κής τής κερδοφόρου ανάπτυξης που έχουμε χαράξει και ακολου-
θούμε απαρέγκλιτα τα τελευταία χρόνια παραμένοντας ταυτόχρο-
να δίπλα στους πελάτες και τους συνεργάτες μας.

Για την έναρξη μιας ευρύτερης σχέσης συ-
νεργασίας, με άμεσα ωφελούμενους τους 
πελάτες της εταιρίας συμφώνησαν το Ωνά-

σειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και η 
Interamerican, στοχεύοντας σε υπηρεσίες υψη-
λού επιπέδου για την υγεία της καρδιάς. Το Ωνά-
σειο και η Interamerican συμπράττουν για τη 
βέλτιστη διαχείριση και θεραπευτική υποστήριξη 
ασθενών με καρδιολογικά νοσήματα και εκεί-
νων που χρήζουν καρδιοχειρουργικής αντιμε-
τώπισης, με γνώμονα τον έλεγχο του κόστους, 
την αμεσότητα και την αποτελεσματικότητα της 
εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων της εταιρίας. 
Προς αυτή την κατεύθυνση, η συμφωνία προβλέ-
πει γι' αυτούς τους ασθενείς προτεραιότητα, 
προνομιακές τιμές στα πρωινά ιατρεία για εξέτα-
ση από καρδιοχειρουργό και για εξειδικευμένες 
εξετάσεις, δωρεάν προεγχειρητικό έλεγχο, τη-
λεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης των ασφαλι-
σμένων και άμεση μεταφορά με ασθενοφόρο 
των δύο οργανισμών, καθώς επίσης παροχές 
-εκπτώσεις σε κοντινά στο Ωνάσειο ξενοδοχεία, 

δωρεάν γεύματα και στάθμευση- σε συνοδούς 
των ασθενών. Στο πλαίσιο της ευρύτερης συνερ-
γασίας προβλέπεται, ακόμη, η διάθεση υγειονο-
μικού αεροπλάνου σε ειδική τιμή από την 
Interamerican  Βοήθειας για την έγκαιρη και α-
σφαλή διακομιδή μοσχευμάτων. Αναφερόμενος 
στη συνεργασία ο κ. Νικόλαος Νικητέας, πρόε-
δρος του Δ.Σ. του Ωνασείου, αναπληρωτής Καθη-
γητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ, δήλωσε μεταξύ άλ-
λων ότι το  εμβληματικότερο, ίσως, νοσοκομείο 
στην Ελλάδα, συμβάλλεται με μια από τις μεγα-
λύτερες και εγκυρότερες ασφαλιστικές εταιρίες 

της χώρας.Στο ίδιο μήκος κύματος ο κ. Γιώργος 
Κώτσαλος, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου 
Interamerican τόνισε ότι με σύμμαχο το Ωνάσειο  
ενισχύουμε περαιτέρω την πελατοκεντρική πο-
λιτική μας στον ιδιαίτερα καθοριστικό για την 
ποιότητα της ζωής τομέα των ασφαλίσεων υγεί-
ας.Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συνεργασίας 
παρουσίασε η κ. Ζωή Γκαμάλια, υποδιευθύντρια 
οικονομικής υπηρεσίας του Ωνασείου, εστιάζο-
ντας στα πλεονεκτήματα του Κέντρου σε επιστη-
μονικό προσωπικό, περιβάλλον νοσηλείας, σύγ-
χρονη υλικοτεχνική υποδομή και πιστοποιημέ-
νες υπηρεσίες. Ο κ. Γιώργος Βελιώτης, Γενικός 
Διευθυντής Ζωής και Υγείας της Interamerican, 
αναφέρθηκε στη μοναδικότητα του συστήματος 
υγείας της εταιρίας στην ελληνική ασφαλιστική 
αγορά, επισημαίνοντας ότι ανάλογες συνέργειες 
στην υγεία αποτελούν μονόδρομο, ώστε να είναι 
ισορροπημένη η κατανομή βαρών και η σχέση 
κόστους-οφέλους, να αξιοποιείται καλύτερα και 
συνδυαστικά η τεχνογνωσία και να βελτιώνονται 
οι βασικοί δείκτες υγείας.

Interamerican Ευρεία συνεργασία με το ωνάσειο

«Στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία οι 
οργανωμένες επιχειρήσεις ενισχύουν την 
παραγωγικότητα τους, αξιοποιώντας τα 
εργαλεία που προσφέρει η ιδιωτική ασφάλιση 

προς όφελος των μετόχων και των εργαζομένων τους»

Ο κ. Στάθης 
Τσαούσης  
παραλαμβάνει 
το βραβείο 
από τον 
κ.Θεόδωρο 
Φέσσα

Ο κ.Γιώργος Κώτσαλος με τον κ.Νικόλαο Νικητέα
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ING 

Aποπλήρωσε την 
κρατική βοήθεια 

στην τελική αποπληρωμή της 
κρατικής βοήθειας που έλαβε α-
πό το ολλανδικό κράτος 6 μήνες  
νωρίτερα σε σχέση με το πλάνο 
που συμφωνήθηκα με την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή το 2012 προ-
χώρησε  η ίNG , καθώς τα κέρδη 
τριμήνου  εκτοξεύτηκαν. ή ίNG 
πρόσθεσε ότι βασιζόμενη στο 
κεφαλαιακό πλεόνασμα θα δώ-
σει από τώρα στο ολλανδικό 
κράτος ένα τελευταίο δισεκα-
τομμύριο ευρώ, για τη βοήθεια 
που έλαβε τον οκτώβριο του 
2008, λόγω της  κρίσης. 

«ή ING ενημέρωσε το ολλαν-
δικό κράτος ότι σκοπεύει να κα-
ταβάλει την τελευταία δόση, 
1,025 δισ. ευρώ, στις 7 Νοεμ-
βρίου, μισό έτος νωρίτερα σε 
σχέση με το πλάνο αποπληρω-
μής που συμφωνήθηκε με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012» 
αναφέρει σχετικά η τράπεζα. ή 
τελική εξόφληση έχει εγκριθεί 
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
τράπεζα και την τράπεζα της 
ολλανδίας, και αφορά 683 εκατ. 
ευρώ συν 342 εκατ. ευρώ σε τό-
κους και ασφάλιστρα.«ή ίNG θα 
χρηματοδοτήσει την εξόφληση 
από το κεφαλαιακό πλεόνασμα 
του ομίλου ING. Ως αποτέλεσμα, 
η αποπληρωμή δεν θα έχει επι-
πτώσεις στους δείκτες κεφα-
λαιακής επάρκειας της ING 
Bank» τονίζεται στη σχετική α-
νακοίνωση.

ή ING τον ίούλιο ανακοίνωσε 
ότι πουλά μετοχές της ασφαλι-
στικής NN Group, σε μια από τις 
μεγαλύτερες αρχικές δημόσιες 
προσφορές για φέτος, σκοπεύο-
ντας να συγκεντρώσει 1,5 δισ. 
ευρώ. ή τράπεζα θα διατηρήσει 
το πλειοψηφικό της μερίδιο 
στην ΝΝ και θα την εκχωρήσει 
πλήρως μέχρι το τέλος του 
2016. Παράλληλα, μείωσε το 
ποσοστό της στη Voya Financial 
στο 32% τον σεπτέμβριο.«ή οι-
κονομική επίδραση αυτών των 
κινήσεων (σε NN Group και 
Voya), μαζί με τα καθαρά αποτε-
λέσματα των ασφαλιστικών 
δραστηριοτήτων μας, αντικατο-
πτρίζεται στο καθαρό αποτέλε-
σμα γ΄ τριμήνου του ομίλου 
ING» σχολίασε η εταιρεία.ση-
μειώνεται ότι τα καθαρά κέρδη 
της ING για το γ΄ τρίμηνο του 
2014 ανήλθαν σε 928 εκατ. ευ-
ρώ, ενώ το αντίστοιχο τρίμηνο 
του 2013 ήταν 128 εκατ. ευρώ.
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ήμέρα ασφάλισης
Πολύ δούλειΑ θα πρέπει να 
γίνει ακόμη προκειμένου να ε-
μπεδωθεί ο θεσμός για την «Η-
μέρα Ασφάλισης» όπως τελι-
κά… κατέληξε να ονομάζεται  η 
μέχρι τώρα γνωστή «Ημέρα Ιδι-

ωτικής Ασφάλι-
σης».

Και λέμε ότι 
χρειάζεται  πολύ 
δουλειά γιατί ού-
τε οι εργαζόμενοι 
σε ασφαλιστικές 
εταιρείες γνωρί-

ζουν περί της «Ημέρας», ενώ η 
έλλειψη επαρκούς γνώσης, για 
το τι ακριβώς γιορτάζει ο κλά-
δος,  έγινε φανερή και από τις α-
νακοινώσεις ορισμένων  ασφα-
λιστικών εταιρειών. 

Το Nextdeal  έγινε αποδέκτης 
τριών διαφορετικών εκδοχών: 
«Ημέρα ασφάλισης», «Παγκό-
σμια Ημέρα Ασφάλισης» και «Η-
μέρα ιδιωτικής Ασφάλισης». 

Η απαλοιφή του όρου «ιδιωτι-
κή» προκάλεσε μία μικρή σύγχυ-
ση. Σε κάθε περίπτωση η «Ημέρα 
Ασφάλισης» ή «Ημέρα Ιδιωτικής 
Ασφάλισης» είναι ευκαιρία για 
ενίσχυση της εξωστρέφειας του 
κλάδου. 

Αν αυτή επιτεύχθηκε με τις εκ-
δηλώσεις που πραγματοποιήθη-
καν, μία στη Θεσσαλονίκη με δι-
αμεσολαβούντες και μία στην Α-
θήνα, στο Μέγαρο (Fundraising 
Gala Dinner!) εναπόκειται στον 
κάθε έναν να το κρίνει και να 
βγάλει τα συμπεράσματα του…

Θέσεις

Η Νο1 δεκαπενθήμερη έκδοση για την ασφαλιστική αγορά 
και τον χρηματοοικονομικό χώρο
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Του Λάμπρου  
Καραγεώργου

προεξοφλώντας…

 Κύριε Στουρνάρα, ζητήστε να 
ρίξετε μια ματιά στις εκθέσεις 

των αρμόδιων στελεχών και επιθεω-
ρητών που έκαναν ελέγχους στην ε-
ταιρία ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ. Δείτε τι γινό-
ταν με πλαστές ζη-
μιές, με διαγραφές 
χρεωστικών υπο-
λοίπων διαμεσο-
λαβούντων, με α-
σφάλιστρα Γερμα-
νικών εταιριών 
που πλήρωναν μεν 
αλλά δεν εμφανι-
ζόταν στα βιβλία, 
ποιοι υπέγραφαν, 
ποιοι διέγραφαν, ποιοι είναι σήμερα 
υπάλληλοι στην εκκαθάριση… Ίσως 
πάρετε ιδέες για το παρόν και μέλλον 
των υπολοίπων!

 Μεγάλες ειδήσεις για πρω-
ταγωνίστρια εταιρία θα έ-

χουμε προς το τέλος του έτους.

 Ποιοι τρέμουν στην ασφαλι-
στική αγορά για το ενδεχόμενο 

κυβέρνησης με ΣΥΡΙΖΑ; Δύο εταιρίες; 
Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών και 
τα επικοινωνιακά της; Τρεις μεσίτες; 
Η ΔΕΙΑ; Οι επιλογές είναι πάντα μονά 
– ζυγά. Ή χάνεις ή κερδίζεις! Πολλά τα 
ανακατέματα δυστυχώς.  Ή ευτυχώς!

Για 10.000 μαύρους κωδι-
κούς μίλησαν στην προχθε-

σινή συνάντηση της Θεσσαλονίκης. 
Δέκα χιλιάδες μαύροι κωδικοί που 
φωλιάζουν στις εταιρίες, στα πρα-
κτορεία, στις μεσιτικές;

Το απαίσιο πρόσωπο της υπο-
κρισίας δίνει την παρουσία του 

όλο και πιο συχνά σε δημόσιες συνα-
ντήσεις εταιριών και συνδικαλιστι-

κών φορέων. Γιατί δηλαδή, δεν είναι 
υποκρισία να μιλάνε για νομιμότητα 
όσοι καταπατούν με τις πρακτικές 
τους αποφάσεις της Πολιτείας και εν-
νόμου τάξεως; Υποκρισία δεν είναι να 
διαφημίζουν κάποιοι ότι η εποπτεία α-
κούει όταν η Πολιτεία εξαφανίζει κά-
θε κίνητρο ανάπτυξης (φορολογικές 
απαλλαγές, αφορολόγητα, κίνητρα 
κλπ); Υποκρισία δεν είναι να λένε συν-
δικαλιστές ότι εκπροσωπούν τις πο-
λυπληθείς τάξεις διαμεσολαβούντων 
με μηδενικές σχεδόν συμμετοχές και 
με χιλιάδες προβλήματα που γονατί-
ζουν τους πάντες, με διάτρητες συμ-
βάσεις, πιέσεις, αρπαγές συμβολαίων 
κλπ κλπ;  Έλεος! Τι τα θέλετε τα ονό-
ματα, τους ξέρετε!

Ντροπή σε εκείνους τους δι-
αμεσολαβούντες που τρώνε 

άτιμο, βρώμικο ψωμί στα σπίτια 
τους κλέβοντας ιδρώτα και συμβό-
λαια συναδέλφων τους με ανεύθυ-
νες (όχι υπεύθυνες) δηλώσεις στα 
αστυνομικά τμήματα και ΚΕΠ ότι τά-
χα ο πελάτης ξαφνικά τους αγάπησε 
και θέλει να αλλάξει ασφαλιστή. 
Και εδώ έχουμε ονόματα, αλλά τι 
φταίει το χαρτί να λερωθεί; Ξεφτι-
λίζουν επάγγελμα, εταιρίες, πελά-
τες, θεσμούς…

Ακούσαμε πολλές φορές στην 
εκδήλωση της Θεσσαλονίκης 

για Ελληνικά «κόλπα» και «Ελληνι-
κές πατέντες» και πολλά ότι «μόνο 
στην Ελλάδα γίνονται αυτά»… Ήταν 
και ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ και των τρι-
ών μεγαλύτερων Επιμελητηρίων πα-
ρόντες (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονί-
κη)… Άντε του χρόνου να δώσουμε δι-
πλώματα ευρεσιτεχνίας…

Κύριε στουρνάρα, τι τις κά-
νουν διάφορες εκθέσεις οι 

υπηρεσίες της ΔΕίΑ όταν διαπιστώ-
νουν παραβάσεις και απάτες εκα-
τομμυρίων ευρώ; οι ελεγκτές γρά-
φουν ονόματα, ποσά, χρονολογίες. 
ή ατιμωρησία οδηγεί σε επανάλη-
ψη. τι σχέση έχουν οι απατεώνες με 
το θεσμό ή και με τα ονόματα εταιρι-
ών;

Ούτε ένας δεν είπε μια καλή 
κουβέντα από τον ΣΕΜΑ για 

Α τ λ α ν τ ι κ ή 
Ένωση και 
Generali που 
συνέπλευ-
σαν με το θέ-

μα των συμβάσεων στην πρόταση ΣΕ-
ΜΑ. Συγχαρητήρια από το nextdeal.gr 
σ’ αυτούς που στην πράξη αποδεικνύ-
ουν ότι λένε…  

το nextdeal.gr προτείνει 
στους καθηγητές περί τα νο-

μικά και στους ενδιαφερόμενους να 
εισηγηθούν βελτιώσεις και αλλαγές 
στο Δίκαιο και καθεστώς εκκαθάρι-
σης και εκκαθαριστών. «Αρκετά έ-
φαγαν» έλεγε στέλεχος που γνωρί-
ζει. Από τις 60-70 εταιρίες που έ-
κλεισαν τα τελευταία 40 χρόνια, 6-7 

μόνο εκκαθαρίστη-
καν! Ίσως ο Δημή-
τρης Ζορμπάς ως 
πρόεδρος στο Επι-
κουρικό να είναι 
κατάλληλος για μια 
ουσιαστική πρότα-
ση μέσω ΕΑΕΕ 
προς ΔΕίΑ και κυ-

βέρνηση. Είναι χιλιάδες τα θύματα 
που θα ανακουφισθούν.

 την ημέρα ίδιωτικής Ασφάλισης (11/11 κάθε έτους) οι αρμόδιοι καλόν εί-
ναι να προβάλλουν και πρόσωπα που επί πολλάς δεκαετίας ψυχή τε και σώ-

ματι προσφέρουν στο θεσμό ίδιωτικής Ασφάλισης. το nextdeal.gr επισημαίνει 
την παρουσία επί 56 χρόνια του κ. Φώκου Μπράβου που ΠοΛΛΑΠΛΩσ  πρόσθεσε 
πολλά σε ότι παρέλαβε και ΠοΛΛΑΠΛΑσίΑσΕ ευκαιρίες καριέρας και καλύτερης 
ζωής σε πολλούς. Όλοι μας έχουμε ανάγκη να μιμηθούμε ηγέτες του κλάδου μας 
και της μικρής ζωής μας που κάποια έργα όπως το έργο Φ. ΜΠρΑΒου την κάνουν 
μεγαλύτερη. Ένα Ευχαριστώ σαν χειροκρότημα για συνέχιση και μίμηση! Προτεί-
νετε και εσείς επειδή στο μέλλον έχουμε ανάγκη τη συμπόρευσή τους.
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

ΜΑTRIX SA

Στην ελληνική 
αγορά το 
Restimator®

Με κεντρικό θέμα την “Προσαρ-
μογή της Αντασφαλιστικής Κάλυψης 
στην Επιχειρηματική Στρατηγική» 
(«Aligning Reinsurance with 
Business Strategy»), η Matrix 
Insurance & Reinsurance Brokers – 
Broker at Lloyd’s - διοργάνωσε με ε-
πιτυχία ένα απογευματινό workshop, 
με την συμμετοχή των επικεφαλής α-
ντασφαλειών, αναλογιστών, ανώτα-
των διευθυντικών στελεχών και CFOs 
των ασφαλιστικών εταιριών που δρα-
στηριοποιούνται στην Ελλάδα και στην 
Κύπρο. Στο πολύπλοκο περιβάλλον 
του Solvency II και με στόχο πάντα την 
κεφαλαιακή επάρκεια των ασφαλιστι-
κών εταιριών, οι εξειδικευμένοι εκ-
πρόσωποι 4 από τις μεγαλύτερες α-
ντασφαλιστικές κ.κ. Patrik Asselman, 
Solvency Consultant, Munich Re, 
Christian Böhm, Director Capital 
Relief Transactions, Munich Re, 
Marek Garwacki, Customized 
Solutions, Global Non-Life, Partner 
Re, Dr Stefan Sperlich, Advanced 
Solutions, Hannover Re και Darryl 
Stewart, Financial Solutions, Life 
Division, Munich Re, παρουσίασαν δι-
εξοδικά τόσο τον μηχανισμό, όσο και 
τα πλεονεκτήματα των σύγχρονων α-
ντασφαλιστικών λύσεων που επιτρέ-
πουν στις ασφαλιστικές εταιρίες να 
συνεχίσουν απρόσκοπτα την στρατη-
γική τους και να επιτύχουν τους επιχει-
ρηματικούς τους στόχους σε περιβάλ-
λον έντονης και αυστηρής εποπτείας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βαλάντης Ελ-
πιδώρου, ceo matrix  Cyprus παρου-
σίασε για πρώτη φορά επισήμως στην 
ελληνική αγορά το Restimator®, δη-
λαδή το in-house τεχνολογικά καινο-
τόμο λογισμικό αποθεματοποίησης για 
τους κλάδους ασφάλισης κατά ζημιών 
(Nonlife Reserving), το οποίο αναπτύ-
χθηκε με πρωτοβουλία του εξειδικευ-
μένου τμήματος Advanced Risk & 
Capital Solutions (ARCS) της εταιρίας 
και σε συνεργασία με το Cass 
Business School θα μετεξελιχθεί σε έ-
να χρηστικό και εμπορικό εργαλείο. 
Στο άκρως απαιτητικό περιβάλλον του 
solvency ii, η matrix πρωτοπορεί για 
ακόμη μία φορά, φέρνοντας στις τοπι-
κές αγορές τις υψηλότερων προδια-
γραφών και αξιοπιστίας λύσεις που α-
παντούν αποτελεσματικά στο «καυτό» 
ζητούμενο της διασφάλισης της κεφα-
λαιακής επάρκειας», δήλωσε  μεταξύ 
άλλων ο Δημήτρης Τσεσμετζόγλου, 
Ceo της matrix Insurance & 
Reinsurance Brokers SA.

KTX_21X29_final.pdf   1   19/6/14   3:41 µ.µ.
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Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Επιβεβαιώνει η ING Ελλάδος  την ηγετική της 
θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά  κα-

θώς  όπως αναφέρει, διανύει μία χρονιά σημαντι-
κών διακρίσεων και βραβείων. Κατά τη διάρκεια 
του 2014, οι βραβεύσεις της ING από διεθνείς και 
ελληνικούς οργανισμούς, σε διάφορους τομείς ε-
πιχειρηματικής δραστηριότητας, αποτελούν την 
καλύτερη αναγνώριση των προσπαθειών για και-
νοτομία, βελτιστοποίηση των προσφερόμενων υ-
πηρεσιών και ευθυγράμμιση με την παγκόσμια 
στρατηγική του ομίλου.

Business IT Excellence Awards
Αναλυτικότερα,  τον Ιούλιο του 2014 η ING κα-

τάφερε να αποσπάσει δύο συνολικά σημαντικές 
τιμητικές διακρίσεις στο διαγωνισμό Business IT 
Excellence Award (BITE), στις ενότητες «Διοίκηση 
και Στρατηγική της Πληροφορίας» και «Σύνδεση 
ΙΤ με Επιχειρηματική Στρατηγική», λαμβάνοντας 
τα βραβεία: «Άριστης Επίδοσης» στην κατηγορία 
IT Service Management και «Εξαιρετικής Επίδο-
σης» στην κατηγορία Ευθυγράμμιση με Επιχειρη-
ματική Στρατηγική. Οι δύο αυτές σημαντικές δια-

κρίσεις προέκυψαν ως αποτέλεσμα της βελτίω-
σης των διαδικασιών, των λύσεων και των υπη-
ρεσιών του ΙΤ, προς όφελος των πελατών της ING.

European Business Awards
Σε απόλυτη ευθυγράμμιση με την παγκόσμια 

στρατηγική του Ομίλου με τίτλο “You Matter”, τον 
Σεπτέμβριο του 2014, η ING απέσπασε μία ακόμη, 
ιδιαίτερα σημαντική διάκριση. Πιο συγκεκριμένα, 
η ING αναδείχτηκε «Εθνικός Πρωταθλητής» από 
τον διεθνή αναγνωρισμένο θεσμό των European 

Business Awards by RSM London στην κατηγορία 
«Βραβείο Επικέντρωσης στον Πελάτη» (“Award 
for Customer Focus”), διάκριση που απέσπασε α-
νάμεσα σε 24.000 επιχειρήσεις από 33 χώρες.

True Leaders
Αποδεικνύοντας την ηγετική της θέση στην α-

σφαλιστική αγορά, η ΙΝG κατάφερε να κερδίσει το 
βραβείο TRUE LEADER στην κατηγορία “Leading 
Brand”, που διοργανώνεται από την ICAP. Οι εται-
ρίες που βραβεύονται συγκαταλέγονται στις 500 

πιο κερδοφόρες Εταιρείες ή στους 200 πιο κερδο-
φόρους Ομίλους με βάση το EBITDA για το 2013, 
ενώ βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις του κλά-
δου, στον οποίο ανήκουν.

Social Media Awards
Επιπλέον, το 2014 σηματοδότησε για την ING 

την είσοδο της στα Social Media, με τη δημιουργία 
της σελίδας Facebook.com/INGGreece, η οποία α-
ποτέλεσε ένα ακόμη κανάλι αμφίδρομης επικοι-
νωνίας με τους ασφαλισμένους της εταιρίας. Η 
αύξηση των fans της σελίδας από 800 σε σχεδόν 
20.000 μέσα σε διάστημα 8 μηνών, η συνεχής α-
νανέωση του περιεχομένου και οι αυξημένοι δεί-
κτες ανταπόκρισης του κοινού αποτέλεσαν και α-
φορμή για να λάβει η ING το βραβείο Best use of 
Social Media/Industry – Insurance  στα Social 
Media Awards 2014, της Boussias 
Communications.

Kορυφαία Corporate  
Running Team 

Τέλος, ιδιαίτερη σημασία έχει για την ING η 

βράβευση της ING Running Team, ως η κορυφαία 
Corporate Running Team στο Spetses mini 
Marathon 2014, το αθλητικό γεγονός-θεσμό που 
στηρίζει η ING με χρυσή χορηγία για τέσσερα συ-
νεχή έτη. Τα μέλη της ING Running Team αποτε-
λούν τους μεγαλύτερους εκφραστές της  φιλοσο-
φίας Live Well, η οποία χαρακτηρίζει όλες τις επι-
κοινωνιακές ενέργειες της ING, γεγονός που 
προσδίδει ξεχωριστή σημασία στη βράβευση αυ-
τή. Οι σημαντικές διακρίσεις και βραβεία που έλα-
βε η  ING Ελλάδος αποτελούν τη σημαντικότερη α-
ναγνώριση του κύρους, της δύναμης και των προ-
σπαθειών μας για να θέτουμε πάντα τους ασφαλι-
σμένους μας στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων 
μας, εκσυγχρονίζοντας τις διαδικασίες μας, ώστε 
να παρέχουμε κορυφαία εξυπηρέτηση ,δήλωσε  
σχολιάζοντας  τις σημαντικές διακρίσεις που έλα-
βε η ING, ο CEO, Luis Miguel Gomez. Οι διακρίσεις 
αποτελούν για εμάς την κινητήριο δύναμη για να 
υποδεχτούμε το 2015 και να ολοκληρώσουμε με 
επιτυχία τη διαδικασία rebranding του ομίλου μας 
σε παγκόσμιο επίπεδο, πρόσθεσε ο κ. Luis Miguel 
Gomez.

ING Ελλάδος:  Σημαντικές διακρίσεις και βραβεία

σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν 
σε οικίες, καταστήματα, δρόμους 
και αυτοκίνητα  από τα πλημμυρι-
κά φαινόμενα, εξ αιτίας των α-
κραίων βροχοπτώσεων του ο-
κτωβρίου. οι  δήμοι Αχαρνών, ί-
λίου, Περιστερίου, Αιγάλεω, Χαϊ-
δαρίου, Αγ. Αναργύρων - Καματε-
ρού, Αγ. ί ρέντη - Νίκαιας και Πει-
ραιά ήταν οι περιοχές που επλή-
γησαν από τα έντονα καιρικά φαι-
νόμενα  και ήδη  η ασφαλιστική α-
γορά πιστή στην αποστολή της  κι-
νήθηκε με ταχύτητα  για  την αντι-
μετώπιση των  συνεπειών και της 
άμεσης υποστήριξης των πληγέ-
ντων. υπενθυμίζεται  ότι οι ασφα-
λιστικές εταιρείες καλύπτουν την 

καταστροφή του αυτοκινήτου από 
την πλημμύρα εφόσον περιλαμ-
βάνεται η κάλυψη στο ασφαλι-
στήριο συμβόλαιο ως κάλυψη α-
πό φυσικά φαινόμενα ή από 
πλημμύρες. Δυστυχώς όμως λό-
γω της οικονομικής κρίσης πολ-
λοί συμπολίτες μας ζητούν τα τε-
λευταία δυο, τρία  χρόνια μόνο 
τις υποχρεωτικές καλύψεις -α-
στική ευθύνη έναντι τρίτων- με 
αποτέλεσμα πολλά αυτοκίνητα να 
είναι ανασφάλιστα από κινδύ-
νους όπως τα φυσικά φαινόμενα. 
Αυτό επισήμαναν στο  Νextdeal 
ασφαλιστικοί παράγοντες, με α-
φορμή τις πολλές καταστροφές 
αυτοκινήτων.

Interamerican 

Κατέβαλε άμεσα 1,53 
εκατ. ευρώ
Tην εξΑιρεΤικη ανταπόκριση της Inter-
american στις ανάγκες αντιμετώπισης των 
συνεπειών και της άμεσης υποστήριξης 
των πληγέντων, δηλώνει ο  απολογισμός 
της εταιρίας για τις ζημιές που προκλήθη-
καν στην Αττική από τις πρόσφατες πλημμύ-
ρες. Σύμφωνα με την εταιρία, υποδέχτηκε 
352 αναγγελίες ζημιών στην Αττική οι οποί-
ες αφορούσαν ζημιές αυτοκινήτων, κατα-
στημάτων - επιχειρήσεων και κατοικιών 
και με ολοκληρωμένη αποζημιωτική δια-
χείριση έκλεισε μέσα σε τέσσερεις εργάσι-
μες ημέρες από το συμβάν το 87,4% των ζη-
μιών που αναγγέλθηκαν, των οποίων το 
συνολικό κόστος ξεπερνά το 1,53 εκατ. ευ-
ρώ. Η ταχύτατη αποζημίωση των ασφαλι-
σμένων που επλήγησαν, οφείλεται στη συ-
ντονισμένη προσπάθεια των ανθρώπων της 
Interamerican που εργάζονται στους κλά-
δους των γενικών ασφαλίσεων, σε συνδυ-
ασμό με τα συστήματα δέσμευσης – ελέγ-
χου και τις απλοποιημένες διαδικασίες ανα-
γνώρισης, εκτίμησης και αποζημίωσης που 
εφαρμόζει η εταιρεία, τόνισε σχετικά ο 
Γιώργος Μαυρέλης, γενικός διευθυντής 
εργασιών του ομίλου. Σε κάθε περίπτωση, η 
γρήγορη και αποτελεσματική διαχείριση 
των περιστατικών ανέδειξε την πελατοκε-
ντρική κουλτούρα, τη διαφάνεια και την κοι-
νωνική ευαισθησία που χαρακτηρίζει την 
Interamerican και τις υπηρεσίες της, πρό-
σθεσε ο κ. Μαυρέλης σημειώνοντας  ότι ση-
μαντική ήταν και η συνεισφορά της οδικής 
βοήθειας της εταιρείας, που επενέβη σε πε-
ρίπου 1.500 περιστατικά. 

Εθνική Ασφαλιστική 

αρχές νοεμβρίου 
πλήρωσε  
την πρώτη 
αποζημίωση 
Με ενΤύΠωσιΑκη ΤΑχύΤη-
ΤΑ κινήθηκε η Εθνική Ασφαλι-
στική σε ό,τι αφορά το θέμα των 
αποζημιώσεων των πλημμυρο-
παθών της 23ης Οκτωβρίου του 
2014 καθώς όπως αναφέρει, ή-
δη η εταιρία κατέβαλε στις 
3.11.14 την πρώτη αποζημίωση. 
Η εταιρία μέχρι στιγμής προσμε-
τρά 69 αναγγελίες ζημιών, με ε-
κτιμώμενο κόστος αποζημιώ-
σεων άνω των 500.000 ευρώ.Η 
λειτουργία του μηχανισμού της 
Εθνικής Ασφαλιστικής και στη 
συγκεκριμένη περίπτωση αλλά 
και σε πλήθος άλλων περιπτώ-
σεων, καταδεικνύει την αποτε-
λεσματικότητα με την οποία  
λειτουργεί η εταιρία. Στη δύσκο-
λη οικονομική συγκυρία την ο-
ποία βιώνουν τόσο οι επαγγελ-
ματίες όσο και οι ιδιώτες υπάρ-
χουν απρόβλεπτα γεγονότα που 
καταδεικνύουν τη σπουδαιότητα 
της ιδιωτικής ασφάλισης για 
την άμεση και ουσιαστική προ-
στασία ομάδων του πληθυσμού, 
από παρόμοιες ή άλλες μαζικές 
ή ατομικές καταστροφές,δήλω-
σε  ο κ. Γιάννης Σπανουδάκης, 
αναπληρωτής γενικός διευθυ-
ντής της Εθνικής Ασφαλιστικής.

σοβαρές ζημιές από τις  ακραίες   
βροχοπτώσεις  του οκτωβρίου

Άμεση ανταπόκριση της ασφαλιστικής 
αγοράς για την υποστήριξη των πληγέντων
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TAXISnET
ήλεκτρονικά η 
έκδοση φορολογικής 
ενημερότητας

               Σελ. 8

ALpHA BAnK
Καθαρά κέρδη  
110,5 εκατ. ευρώ  
στο εννεάμηνο
               Σελ. 9

εσΠΑ
Ζεστό χρήμα  
στην ελληνική  
αγορά
              Σελ. 9

Στην Εφημερίδα  
της Κυβερνήσεως  
η ρύθμιση για  
τις 100 δόσεις
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως η απόφαση της Γενι-
κής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, 
Κατερίνας Σαββαίδου, για τη ρύθμιση 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το 
Δημόσιο σε έως και 100 δόσεις.  

Με τη δημοσίευση της απόφασης α-
νοίγει ο δρόμος για τη ρύθμιση των ο-
φειλών, η οποία θα γίνεται με ηλεκτρο-
νικές διαδικασίες, μέσω του TAXIS net, 
σε ειδική εφαρμογή που προβλέπεται 
ότι θα ενεργοποιηθεί  αύριο  Πέμπτη 13 
Νοεμβρίου. Έτσι, μέσω αυτής οι οφει-
λέτες θα μπορούν να υποβάλουν αίτη-
ση για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση. 

Στην απόφαση περιλαμβάνονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στη 
ρύθμιση, τα χρέη που μπορούν να ρυθ-
μιστούν κ.ά. Προϋπόθεση είναι ο οφει-
λέτης να έχει υποβάλει τις φορολογικές 
δηλώσεις του για τα προηγούμενα έτη. 

Όπως διευκρινίζεται, στη ρύθμιση 
μπορούν να υπαχθούν βεβαιωμένα ή 
ληξιπρόθεσμα χρέη ως την 1 Οκτωβρί-
ου του 2014. 

Αναλυτικότερα πρόκειται για:
-Βεβαιωμένες οφειλές ως την 1 Ο-

κτωβρίου του 2014 που δεν έχουν κα-
ταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την ημερο-
μηνία της αίτησης υπαγωγής.

-Βεβαιωμένες ως και την 1 Οκτω-
βρίου οφειλές που κατά την ημερομη-
νία αίτησης υπαγωγής έχουν υπαχθεί 
σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής 
καταβολής η οποία δεν τηρείται.

-Βεβαιωμένες ως και την 1 Οκτω-
βρίου του 2014 οφειλές που τελούν σε 
δικαστική ή διοικητική αναστολή και 
την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής.

Η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση 
θα είναι απλή, καθώς οι οφειλέτες θα 
πρέπει να επισκεφθούν την ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση www.gsis.gr και με τους 
προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης 
που διαθέτουν να εισέρχονται στην ει-
δική υπηρεσία ρύθμισης των οφειλών.

στα €1.176 εκατ. ανήλθαν τα κέρδη 
του Ομίλου της ΕΤΕ για το εννεάμη-
νο του 2014, πετυχαίνοντας το ό-

γδοο συνεχόμενο τρίμηνο οργανικής 
κερδοφορίας. Όπως αναφέρει σε ανα-
κοίνωσή της η τράπεζα, τα κέρδη προ 
προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 
€1.241 εκατ., υπερκαλύπτοντας τις διε-
νεργηθείσες προβλέψεις για επισφάλει-
ες ύψους €1.072 εκατ., οδηγώντας σε 
οργανικά κέρδη εννεάμηνου ύψους 
€169 εκατ. 

Η δημιουργία νέων επισφαλειών στην 
Ελλάδα συνέχισε να βαίνει μειούμενη σε 
τριμηνία βάση (-6% σε σχέση με το προη-
γούμενο τρίμηνο και -36% σε σχέση με το 

τρίτο τρίμηνο του 2013), ως απόρροια 
της βελτίωσης του οικονομικού κλίμα-
τος. Τα συνολικά κόστη του ομίλου μειώ-
θηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση, καθώς 
οι ενέργειες περιστολής δαπανών σε ό-
λες τις γεωγραφικές περιοχές που δρα-
στηριοποιείται η Εθνική Τράπεζα συνεχί-
ζονται απρόσκοπτα. 

Οι επιδόσεις της Finansbank επιβε-
βαιώνουν την τροχιά ανάκαμψης που α-
κολουθεί, με τα καθαρά κέρδη του γ' τρι-
μήνου να διαμορφώνονται σε €109 ε-
κατ., αυξημένα κατά 27% σε επίπεδο τρι-
μήνου και κατά 36% σε σχέση με το γ' τρί-
μηνο του 2013. Τα καθαρά επιτοκιακά έ-
σοδα του Ομίλου στο εννεάμηνο ανήλθαν 

σε €2.308 εκατ., σημειώνοντας μικρή 
μείωση κατά 3% σε ετήσια βάση, λόγω 
των ιστορικά υψηλών επιτοκιακών εσό-
δων που είχαν επιτευχθεί από τη 
Finansbank την αντίστοιχη περίοδο του 
2013. Αντίστοιχα, τα έσοδα από προμή-
θειες διαμορφώθηκαν σε €405 εκατ., 
αυξημένα κατά 3% σε ετήσια βάση. Στην 
Ελλάδα η αύξηση των επιτοκιακών εσό-
δων και των προμηθειών διαμορφώθη-
κε σε 9% και 94% αντίστοιχα, σε σχέση με 
το εννεάμηνο του 2013.     

Οι λειτουργικές δαπάνες σε επίπεδο 
ομίλου μειώθηκαν δραστικά κατά 11% 
σε ετήσια βάση, καθώς σημειώθηκε ση-

ΕTe: ισχυρή κερδοφορία στο 9μηνο

Του ΧρήσΤου ΚίΤσίου 

το πρώτο βήμα προετοιμασίας για την εισαγωγή των 
ασφαλιστικών της δραστηριοτήτων στο Χ. Α έκανε 
η Eurobank, συστήνοντας εταιρεία συμμετοχών ώ-

στε να διευκολυνθεί το εγχείρημα της δημόσιας προ-
σφοράς και να ικανοποιηθούν οι επιταγές που είχε θέ-

σει η εποπτική αρχή. Η νέα εταιρεία συμμετοχών με την 
επωνυμία Eurolife ERB Insurance Group συστάθηκε τον 
περασμένο Σεπτέμβριο και είναι 100% θυγατρική της 
Eurobank. H τράπεζα εισέφερε στην νέα εταιρεία συμ-
μετοχών τις μετοχές που κατείχε άμεσα στις Eurolife Α-
ΕΓΑ, Eurolife ΑΕΑΖ και ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες 
ΑΕΜA καθώς και μετρητά ύψους 3,7 εκατ. ευρώ.

Έτσι η νέα holding ελέγχει κατά 100% τις τρεις ασφα-
λιστικές εταιρείες και μέσω αυτών τις ασφαλιστικές 
δραστηριότητες του ομίλου στη Ρουμανία ( Eurolife ERB 
Asigurari de Viata SAκαι Eurolife ERB Asigurari 
Generale SA)

Οι τρεις εταιρείες αποτιμήθηκαν στα 346,3 εκατ. ευ-
ρώ και συνυπολογιζομένης της καταβολής μετρητών ύ-

Συνέχεια στη σελ. 8

Π ο ύ  Τ η ν  Α Π ο Τ ι Μ Α  η  Τ ρ Α Π ε ζ Α

eurobank: νέα holding  
για τις ασφαλιστικές με 

στόχο την εισαγωγή στο Χ.α. 

Ο κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς Συνέχεια στη σελ. 8
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Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

μαντική περιστολή δαπανών σε όλους τους επιμέρους γε-
ωγραφικούς τομείς. Στην Ελλάδα οι δαπάνες προσωπικού 
σημείωσαν πτώση κατά 14% σε ετήσια βάση (κυρίως λό-
γω της εθελουσίας εξόδου που ολοκληρώθηκε στα τέλη 
του 2013) καθώς και του περιορισμού των γενικών δαπα-
νών κατά 9%. 

Στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, η μείωση του λειτουργι-
κού κόστους διαμορφώθηκε σε 14%, ενώ και στην Τουρ-
κία σημειώθηκε μείωση κατά 9% σε ετήσια βάση, υποδη-
λώνοντας τις επιτυχείς προσπάθειες μείωσης του λει-
τουργικού κόστους. 

Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλα-
κίου, στην Ελλάδα συνεχίστηκε η  επιβράδυνση της δημι-
ουργίας νέων επισφαλειών, οι οποίες έφτασαν τα €246 ε-
κατ., μειωμένες κατά 6% σε τριμηνιαία βάση και κατά 38% 
σε σχέση με το εννεάμηνο του 2013.  

Σε επίπεδο ομίλου οι προβλέψεις εννεαμήνου ανήλθαν 
σε €1.072 εκατ., έναντι €1.239 εκατ., μειωμένες κατά 14% 
σε ετήσια βάση. Το επίπεδο κάλυψης των επισφαλών α-
παιτήσεων από προβλέψεις για τον Όμιλο διατηρήθηκε 
στο υψηλό επίπεδο του 56,5% ενώ ο δείκτης δανείων σε 
καθυστέρηση άνω των 90 ημερών του Ομίλου διαμορφώ-
θηκε σε 23,4%, ουσιαστικά αμετάβλητος σε τριμηνιαία βά-
ση.

Η ρευστότητα του ομίλου συνέχισε να βελτιώνεται, με 
το λόγο δανείων προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 
93% -πτώση άνω των 4 εκατοστιαίων μονάδων σε ετήσια 
βάση- ενώ στην Ελλάδα έπεσε στο 81%, από 90% το Δε-
κέμβριο του 2013, διατηρώντας την ΕΤΕ με διαφορά στην 
υψηλότερη θέση από άποψη ρευστότητας στην εγχώρια α-
γορά. Στην Τουρκία διατηρείται η ισχυρή ρευστότητα, κα-
θώς υπήρξε αύξηση  καταθέσεων κατά  11% σε ετήσια (σε 
όρους τοπικού νομίσματος), κυρίως λόγω της αύξησης 
των χαμηλού κόστους καταθέσεων όψεως (+24% σε ετή-
σια βάση). Στη ΝΑ Ευρώπη σημειώθηκε περαιτέρω ενί-
σχυση της ρευστότητας, με δείκτη δανείων προς καταθέ-
σεις 97%, έναντι 100% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο κύριος βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του 
ομίλου CΕT1 ανήλθε σε 15,8%. Αξίζει να σημειωθεί ότι, 
βάσει των προσφάτων stress tests που διενήργησε η ΕΚΤ 
και λαμβάνοντας υπόψη το ήδη εγκεκριμένο σχέδιο ανα-
διάρθρωσης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ (DG 
Comp), δεν προέκυψε καμία ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης 
των κεφαλαίων της Τράπεζας, ακόμα και κάτω από ακραί-
ες συνθήκες.

Σε γραπτή του δήλωση ο διευθύνων σύμβουλος της Ε-
θνικής Τράπεζας Αλέξανδρος Τουρκολιάς σημείωσε  με-
ταξύ άλλων σημείωσε ότι  μετά και την επιβεβαίωση, από 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, της ισχυρής θέσης της 
Εθνικής και της δυναμικής των προοπτικών της, επικε-
ντρωνόμεθα απερίσπαστοι στην υλοποίηση του κύριου 
έργου μας που είναι η χρηματοδότηση της ελληνικής οικο-
νομίας και η αποτελεσματική στήριξη των αναπτυξιακών 
προοπτικών της. Διαθέτοντας κεφαλαιακή υπερεπάρκεια, 
υψηλή ρευστότητα και τεχνογνωσία εφαρμόζουμε με συ-
νέπεια, επιμονή και αποτελεσματικότητα το πρόγραμμα 
για χορηγήσεις στον επιχειρηματικό τομέα ύψους 3 δισ. 
ευρώ, με αποτέλεσμα οι εγκρίσεις στον τομέα αυτό να υ-
περβαίνουν το 65%,σημείωσε ο κ.Τουρκολιάς.Αναφερό-
μενος στην πρόσφατη πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίω-
σης ακραίων καταστάσεων (stress test), ο κ. Τουρκολιάς 
τόνισε ότι η ενδελεχής αξιολόγηση των ελληνικών τραπε-
ζών κατέδειξε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι υ-
γιές κι επαρκώς κεφαλαιοποιημένο. 

ψους 3,7 εκατ. ευρώ η συμμετοχή της Eurobank 
στη νέα holding για τις ασφαλιστικές δραστηρι-
ότητες αποτιμάται στα 350 εκατ. ευρώ.

Η αλλαγή στην οργανική δομή των ασφαλι-
στικών δραστηριοτήτων του ομίλου αποτελεί α-
παραίτητη προεργασία για το εγχείρημα εισαγω-
γής στο Χ. Α και την εν συνεχεία πώληση τους. Η 
Eurobank έχει αναλάβει στο πλάνο αναδιάρ-
θρωσης τη δέσμευση να πωλήσει ως το τέλος 
του 2016 τουλάχιστον το 80% της συμμετοχής 
της στις ασφαλιστικές δραστηριότητες. 

Όπως έχει γράψει το NextDeal (Έξυπνες λύ-
σεις για την Eurolife εξετάζει η Eurobank) η υ-
λοποίηση της δέσμευσης θα διενεργηθεί σταδι-
ακά ακολουθώντας, αν υπάρχουν οι απαραίτη-
τες συνθήκες το παράδειγμα της Eurobank 
Properties ( νυν Grivalia).

Πρώτο βήμα επιδιώκεται να αποτελέσει η ει-
σαγωγή της holding στο ΧΑ με έκδοση νέων με-
τοχών οι οποίες θα διατεθούν με ιδιωτική τοπο-
θέτηση και δημόσια εγγραφή. Στόχος της τράπε-
ζας εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες είναι η 
εισαγωγή να διενεργηθεί τους επόμενους μήνες 
με την ιδιωτική τοποθέτηση να καλύπτεται από 
στρατηγικό επενδυτή ή ομάδα βασικών επενδυ-
τών ( cornerstoneinvestors).

Οι αλλαγές κρίθηκαν απαραίτητες και για να ι-
κανοποιηθούν οι απαιτήσεις της Διεύθυνσης Ε-
ποπτείας ασφαλιστικών εταιρειών της ΤτΕ ως 
προς την ανάγκη ορθής απεικόνισης του ρίσκου.
Με φρέσκα κεφάλαια και νέο στρατηγικό επεν-
δυτή, η Eurolife θα μπορέσει να ενδυναμώσει τη 
θέση της στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά ενι-
σχύοντας και τους δείκτες κερδοφορίας.  Έτσι η 
Eurobank θα κάνει το πρώτο βήμα αποεπένδυ-
σης από τη Eurolife δημιουργώντας συνθήκες 
για εγγραφή υψηλότερων υπεραξιών στα επό-
μενα βήματα. 

Σημειώνεται ότι όπως ανέφερε στην παρου-
σίαση στοιχείων της η Eurobank,η  Eurolife είναι 
η τρίτη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία με βά-
ση την παραγωγή ασφαλίστρων για το 2013. Το 
2013 το ROE ήταν 16% και 29% για τις εργασίες 
ζωής και γενικών στην Ελλάδα αντιστοίχως. Η 
εταιρεία συνεργάζεται με την Eurobank στο 
bancassurance ενώ έχει συμβάσεις συνεργασί-
ας και με 1.400 διαμεσολαβούντες. Το Solvency 
I ήταν 532% και 469% για την ζωή και τις γενικές 

αντιστοίχως με βάση στοιχεία 30 Σεπτεμβρίου.
Το μικτά ασφάλιστρα ανήλθαν στα 345 εκατ. 

ευρώ το2013 και στα 289 εκατ. ευρώ στο εννε-
άμηνο του 29014 ενώ τα κέρδη προ φόρων ήταν 
57 εκατ. ευρώ και 48 εκατ. ευρώ αντίστοιχα

Ενδιαφέρον από Fairfax και Apollo.  
Σύμφωνα με πληροφορίες ενδιαφέρον για τη 

θέση του cornerstone investor έχουν ήδη επι-
δείξει private equity funds όπως η Fairfax και η 

Apollo. Αν η λύση του IPO με είσοδο στρατηγι-
κού επενδυτή προκριθεί θεωρείται βέβαιο ότι 
ενδιαφέρον θα επιδειχθεί και από αρκετά ακόμη 
private equity funds που ειδικεύονται σε τοπο-
θετήσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα. Υπεν-
θυμίζεται ότι η Fairfax αποτελεί το βασικό μαζί 
με την W. Ross στρατηγικό επενδυτή της 
Eurobank συμμετέχοντας και στο διοικητικό 
συμβούλιο της τράπεζας. 

ΕTE: ίσχυρή  
κερδοφορία στο 9μηνο
Συνέχεια από τη σελ. 7

Συνέχεια από τη σελ. 7

eurobank: νέα holding για τις ασφαλιστικές  
με στόχο την εισαγωγή στο Χ.α. 

ΤΑΧΥ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟ δείχνει να α-
ποκτά η Eurobank στο μέτωπο της α-
ντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων και της εξυγίανσης του 
ισολογισμού της. 

Πέραν του εγχειρήματος πώλη-
σης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετού-
μενων επιχειρηματικών δανείων ύ-
ψους 470 εκατ. ευρώ που αποτελεί 
την πρώτη σχετική απόπειρα μετά το 
ξέσπασμα της κρίσης, η Eurobank 
πήρε στο γ τρίμηνο και τις υψηλότε-
ρες προβλέψεις μεταξύ των συστη-
μικών τραπεζών.

Οι νέες προβλέψεις ανήλθαν σε 
589 εκατ. ευρώ  από 455 εκατ. ευρώ 
στο β τρίμηνο, όταν τα νέα δάνεια σε 
καθυστέρηση διαμορφώθηκαν κατά 

την ίδια περίοδο μόλις σε 231 εκατ. 
ευρώ. 

Ο δείκτης κάλυψης δανείων σε 
καθυστέρηση αυξήθηκε τον Σεπτέμ-
βριο στο 53,6% από 51,1% τον Ιούνιο  
παραμένει όμως, χαμηλότερος σε 
σχέση με τις άλλες συστημικές τρά-
πεζες.Η Eurobank διέγραψε κατά τη 
διάρκεια του γ τριμήνου δάνεια 331 
εκατ. ευρώ. Επιπλέον επικαιροποίη-
σε τις εκτιμήσεις της σχετικά με την 
αξία εξασφαλίσεων για δάνεια που 

έχουν χορηγηθεί σε Ρουμανία και 
Βουλγαρία με αποτέλεσμα να πάρει 
πρόσθετες προβλέψεις. 

Το ίδιο συνέβη και για στεγαστικά 
δάνεια στην Ελλάδα. Ο λογαριασμός 
των πρόσθετων προβλέψεων για τις 
δυο παραπάνω δράσεις ανήλθε σε 
135 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, μετέ-
φερε στις 30 Σεπτεμβρίου εταιρικά 
ομολογιακά δάνεια από το χαρτοφυ-
λάκιο Διαθεσίμων προς πώληση στο 
δανειακό. 

✔ Οι προβλέψεις, οι διαγραφές  
και οι αναταξινομήσεις δανείων  
σε Ελλάδα και Βαλκάνια

σπριντάρει για κόκκινα δάνεια

ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΕΘΗΚΕ από το  Taxisnet η ειδική εφαρμογή για τη χορήγηση ηλεκτρονικού 
πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας για οφειλέτες που έχουν χρέη προς το Δη-
μόσιο και είναι συνεπείς στις μηνιαίες υποχρεώσεις τους, οπότε δικαιούνται και το μηνι-
αίο πιστοποιητικό. Η επικεφαλής της ΓΓΔΕ κυρία Κατερίνα Σαββαΐδου προχώρησε στην 
αναβάθμιση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Έκδοση Αποδεικτικού Ενημερότητας για Χρέη 
προς το Δημόσιο»  (Δ.ΗΛΕ.Δ. / Γ.Γ.Δ.Ε.) και στο  ηλεκτρονικό σύστημα Taxisnet θα υπάρ-
χουν αναλυτικές οδηγίες για κάθε περίπτωση ξεχωριστά έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι 
φορολογούμενοι και να συμπληρώσουν σωστά τα έντυπα.

Εφεξής, εκδίδεται ηλεκτρονικά αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας ισχύος στις ακό-
λουθες περιπτώσεις:

1) Για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου.
2) Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης, ε-

φόσον οι συνολικές οφειλές δεν υπερβαίνουν τα τριάντα (30) ευρώ.

3) Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης, ε-
φόσον οι οφειλές δεν είναι ληξιπρόθεσμες.

4) Για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου, εφόσον 
οι οφειλές είναι ρυθμισμένες και η ρύθμιση είναι ενήμερη.

Η αίτηση για τη χορήγηση, ηλεκτρονικά, του αποδεικτικού ενημερότητας έχει τροπο-
ποιηθεί και απαιτείται να καταχωρούνται:

1) Η αιτία έκδοσης:
Κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου.
Είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης.
Είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης.
2) Ο φορέας κατάθεσης.
3) Τα στοιχεία τίτλου πληρωμής, σε περίπτωση που η αιτία έκδοσης αφορά σε είσπρα-

ξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης.

ήλεκτρονικά η έκδοση φορολογικής ενημερότητας
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

ΕΣΠΑ

Ζεστό χρήμα  
στην αγορά 
κΑΤΑ  ενΑ 1 δισ. εύρω αυξήθηκε, 
σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία  
το ποσοστό απορρόφησης επί των 
πληρωμών, του συγχρηματοδοτούμε-
νου από το ΕΣΠΑ σκέλους, του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σε 
σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διά-
στημα του 2013, αναφέρει σε ανακοί-
νωσή του το υπουργείο Ανάπτυξης. 
Συγκεκριμένα, με βάση στοιχεία που 
παρουσίασε ο υφυπουργός Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας Οδυσσέας  
Κωνσταντινόπουλος, από την αρχή του 
2014 και μέχρι σήμερα έχουν εκταμι-
ευτεί κονδύλια ύψους 3.920.260.000 
ευρώ για έργα ΕΣΠΑ και λοιπά συγ-
χρηματοδοτούμενα προγράμματα, ενι-
σχύοντας την αγορά με σχεδόν ένα δι-
σεκατομμύριο ευρώ πόρους επιπλέον,  
σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

ΕΛΣΤΑΤ

αποπληθωρισμός 
-1,7% τον Οκτώβριο
Μειωση 1,7% σημείωσε ο πληθωρι-
σμός τον Οκτώβριο εφέτος, από μείω-
ση 0,8% τον Σεπτέμβριο και έναντι μεί-
ωσης 2% τον Οκτώβριο 2013. Ειδικό-
τερα,η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε σε ετήσια 
βάση ανατιμήσεις, μεταξύ άλλων, σε 
τιμολόγια αστικών συγκοινωνιών 
(10,6%), τιμολόγια ΔΕΗ (4,9%), νωπά 
λαχανικά (6,6%), ελαιόλαδο (2,1%), αλ-
κοολούχα ποτά (1,9%) και καπνό 
(1,8%).Στον αντίποδα, καταγράφηκαν 
μειώσεις τιμών σε, μεταξύ άλλων, 
νωπές πατάτες (26,8%), πετρέλαιο 
θέρμανσης (17,9%), νωπά φρούτα 
(9,8%), φυσικό αέριο (9,4%), νωπά ψά-
ρια (3,1%), βενζίνη (2,1%), ένδυση- υ-
πόδηση (1,7%) και φάρμακα (0,6%).Σε 
μηνιαία βάση, οι τιμές υποχώρησαν σε 
πετρέλαιο θέρμανσης (16,8%), φάρμα-
κα (7,8%), νωπά ψάρια (3,8%) και βεν-
ζίνη (2,6%). Αντίθετα, αυξήθηκαν σε 
νωπά λαχανικά (7%), νωπά φρούτα 
(4,9%), τιμολόγια αστικών συγκοινω-
νιών (4,4%) και ένδυση- υπόδηση (1%).
Από τη σύγκριση του γενικού δείκτη 
τι?ών καταναλωτή του Οκτωβρίου 
2014 προς τον αντίστοιχο δείκτη του 
Οκτωβρίου 2013, προκύπτει μείωση 
1,7%, έναντι μείωσης 2% που σημειώ-
θηκε κατά την ίδια σύγκριση το 2013 
προς το 2012.

το «παράθυρο» για χο-
ρήγηση μερίσματος, μέ-
σω κεφαλαιοποίησης 

αποθεματικών και διανομής 
δωρεάν κοινών μετοχών, θα 
επιδιώξουν να κατοχυρώ-
σουν σε πρώτη φάση οι τρά-
πεζες, κάνοντας ένα ακόμη 
βήμα προς την κατεύθυνση 
επανόδου τους στην κανονι-
κότητα του ιδιωτικού τομέα. 

Στα σχέδια αναδιάρθρω-
σης, που έχουν εγκριθεί από 
την DG Comp περιλαμβάνε-
ται η ρητή απαγόρευση δια-
νομής μερίσματος, με κατα-
βολή μετρητών, ως και το 
τέλος του 2018 εκτός και αν 
οι τράπεζες εξοφλήσουν 
νωρίτερα την κρατική βοή-
θεια. 

Ταυτόχρονα οι τράπεζες 
αναλαμβάνουν την υποχρέ-
ωση να μη αποδεσμεύουν α-
ποθεματικά, για καταβολή 
μερίσματος, εξέλιξη που ε-
πιχειρεί να μπλοκάρει και τη 
διανομή δωρεάν μετοχών 
με κεφαλαιοποίηση αποθε-
ματικών. 

Η απαγόρευση καταβολής 
μερίσματος η οποία αφορά 
και στις θυγατρικές των τρα-
πεζών, συμπεριλαμβάνεται 
στα μέτρα που επιβάλλονται 
στις ευρωπαικές τράπεζες, 
οι οποίες έχουν δεχθεί κρα-
τική βοήθεια. 

Όπως αναφέρουν τα σχέ-
δια αναδιάρθρωσης για να 
υπάρξουν εξαιρέσεις από 
τον κανόνα ή άρση της απα-
γόρευσης θα πρέπει να προ-
ηγηθεί σχετική έγκριση από 
την Διεύθυνση Ανταγωνι-

σμού της Κομισιόν (DG 
Comp).  

Στη λογική της σταδιακής 

επιστροφής στην κανονικό-
τητα, οι τράπεζες επιδιώ-
κουν να επιτραπεί αρχικά η 

καταβολή μερίσματος μέσω 
κεφαλαιοποίησης αποθεμα-
τικών και διανομής δωρεάν 

μετοχών από την τρέχουσα 
χρήση, ή το αργότερο από τη 
χρήση του 2015. 

Τι ισχύει με βάση το νόμο Αλογοσκούφη και τι σχεδιάζουν οι τράπεζες

τράπεζες: Μέρισμα μόνο  
με δωρεάν κοινές μετοχές

Κέρδη μετά φόρων ύψους 110,5 ε-
κατ. ευρώ κατέγραψε η Alpha 
Bank στο εννεάμηνο, ενώ τα απο-

τελέσματα προ προβλέψεων της τράπε-
ζας ανήλθαν στα €799 εκατ., αυξημένα 
κατά 69,3% σε ετήσια βάση. Στα υπόλοι-
πα μεγέθη, το Καθαρό Έσοδο Τόκων α-
νήλθε σε 1,443 δισ. ευρώ, ενισχυμένο 
κατά 21,1% ετησίως, ως αποτέλεσμα 
της μειώσεως του κόστους καταθέσε-
ων και του περιορισμού του κόστους 
χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές 
Τράπεζες. Τα κύρια λειτουργικά  έσοδα 
ανήλθαν σε Ευρώ 1.783,4 εκατ., αυξη-
μένα κατά 18,3% ετησίως. Το αποτέλε-

σμα προ προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 
799 εκατ., αυξημένο κατά 69,3% σε ετή-
σια βάση. Τα λειτουργικά έξοδα, εξαι-
ρουμένων των εξόδων συγχωνεύσεως 
και των εκτάκτων εξόδωv, διαμορφώ-
θηκαν σε Ευρώ 984,4 εκατ., μειωμένα 
κατά 5% σε ετήσια βάση.

Ο δείκτης εξόδων/εσόδων για το 
εννεάμηνο 2014 μειώνεται σε 55,2% 
έναντι 67,2% κατά το αντίστοιχο διά-
στημα του 2013,ενώ οι προβλέψεις 
για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου 
διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 337 εκατ. 
το τρίτο  τρίμηνο 2014 έναντι Ευρώ 
348,5 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. 

Οι προβλέψεις ως ποσοστό του μέσου 
όρου των χορηγήσεων διαμορφώθη-
καν σε 216 μονάδες βάσεως, μειωμέ-
νες κατά 8 μονάδες βάσεως σε σχέση 
με το προηγούμενο τρίμηνο. Η επιτυ-
χής ολοκλήρωση της συνολικής  αξι-
ολογήσεως της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τραπέζης κατατάσσει την Alpha 
Bank πρώτη μεταξύ των ελληνικών 
τραπεζών ως προς την κεφαλαιακή 
θέση και της προσδίδει πρωταγωνι-
στικό ρόλο στην επανεκκίνηση της Ελ-
ληνικής οικονομίας σχολίασε μεταξύ 
άλλων ο  διευθύνων σύμβουλος της 
Alpha Bank κ. Δημήτρης  Μαντζούνης. 

Alpha Bank: Καθαρά κέρδη 110,5 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο

Ο κ. Δημήτρης  Μαντζούνης

σύΜφωνΑ με το νόμο Αλογοσκού-
φη όπως έχει τροποποιηθεί και συ-
μπληρωθεί  οι τράπεζες μπορούν  να 
διανείμουν δωρεάν κοινές μετοχές 
εφόσον αυτές δεν προέρχονται από 
πρόγραμμα επαναγοράς (ίδιες μετο-
χές που αποκτήθηκαν με buy back). 
Το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση 
κοινοτικών οδηγιών στο εθνικό δί-
καιο, που ψήφισε πριν τις πρόσφατες 
Ευρωεκλογές η Βουλή, επαναλαμβά-
νει την παραπάνω δυνατότητα για τη 
χρήση του 2013.

Σύμφωνα με στελέχη της αγορά θα 
μπορούσε να υπάρξει ανάλογη νομο-

θετική ρύθμιση για την τρέχουσα χρή-
ση, την οποία θα επικαλεστούν οι τρά-
πεζες για να ζητήσουν από την DG 
Comp άδεια διανομής δωρεάν μετο-
χών με κεφαλαιοποίηση αποθεματι-
κών.  Όλα αυτά βέβαια με την πρου-
πόθεση ότι θα εμφανίσουν μη επανα-
λαμβανόμενα κέρδη και ότι δεν θα 
χρειασθούν, εν τω μεταξύ, πρόσθετα 
κεφάλαια. 

Σημειώνεται ότι το σύνολο των συ-
στημικών τραπεζών πέρασε επιτυ-
χώς την πανευρωπαική άσκηση προ-
σομοίωσης με τις Alpha και Πειραι-
ώς να έχουν ήδη εξοφλήσει τις προ-

νομιούχες μετοχές του Δημοσίου.
Μέχρι την 1η Μαρτίου του 2015 οι 

συστημικές τράπεζες θα πρέπει να α-
ντικαταστήσουν τις εγγυήσεις του 
Δημοσίου ως ενέχυρα δανεισμού από 
την ΕΚΤ, κάτι που σημαίνει ότι θα τις 
ακυρώσουν κιόλας, κάνοντας ένα α-
κόμη μεγάλο βήμα για την απεξάρτη-
σή τους από το δεύτερο πυλώνα στή-
ριξης του νόμου Αλογοσκούφη και 
την κρατική βοήθεια. Τέλος η μόνη α-
πό τις συστημικές τράπεζες που όπως 
όλα δείχνουν θα κλείσει το 2014 με 
κέρδη από επαναλαμβανόμενα απο-
τελέσματα θα είναι η Εθνική. 

Πόσο είναι ανοικτό το παράθυρο διανομής δωρεάν μετοχών 
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Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕαΕΕ: νέα αύξηση στις ασφαλίσεις Ζωής

Νέα αύξηση παραγωγής  στις ασφαλί-
σεις Ζωής  και  μείωση στους κλά-
δους Ζημιών  σημειώθηκε στην πα-

ραγωγή ασφαλίστρων το οκτάμηνο Ιανου-
αρίου-Αυγούστου, σύμφωνα με  τη μελέτη 
της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελ-
λάδος. 

Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία  η 
παραγωγή στις ασφαλίσεις Ζωής  σημείω-
σε αύξηση κατά 11,1% φθάνοντας τα  1,162 
δισ., ενώ  παραγωγή στις ασφαλίσεις κατά 
Ζημιών  μειώθηκε  κατά  9,7% και διαμορ-
φώθηκε στα   1,369 δις. 

Να σημειωθεί ότι είναι ο έκτος μήνας 
του 2014 που καταγράφεται αύξηση στις 
ασφαλίσεις Ζωής σε μηνιαία βάση, συ-
γκρινόμενος με τον αντίστοιχο μήνα του 
2013. 

Μάλιστα στη παραγωγή των προϊόντων 
Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις (unit 
Linked) η αύξηση αγγίζει το 69,3%,ενώ 
στον κλάδο Υγείας η παραγωγή διαμορ-
φώθηκε στα 61,148 εκατ. ευρώ με αύξηση 
κατά 27,3%  σε σχέση με το αντίστοιχο περ-
σινό διάστημα. Στους κλάδους Ζημιών η  
Αστική Ευθύνη οχημάτων εμφάνισε μείω-

ση κατά  12,7%. Συνολικά, η παραγωγή α-
σφαλίστρων στο οκτάμηνο είναι μειωμένη 
σε σχέση με το 2013 κατά 1,2%.

Συνολικά ανταποκρίθηκαν 58 ασφαλι-
στικές επιχειρήσεις-μέλη οι οποίες συ-
γκέντρωναν το 91,3% της παραγωγής α-
σφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών 
και το 98,7% των ασφαλίσεων Ζωής το 

2012. 
Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 21 

δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζω-
ής και 48 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών. 

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της έρευ-
νας προκύπτουν από τις δηλώσεις των α-
σφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν 
έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές.
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ΑΧΑ

«Ευελιξία»
Με κενΤρικο μήνυμα την «Ευε-
λιξία» στις παροχές που προσφέ-
ρει στην ασφάλεια του αυτοκινή-
του, η ΑΧΑ ξεκίνησε τη νέα της δι-
αφημιστική εκστρατεία 

Με τα ασφαλιστικά προγράμμα-
τα της ΑΧΑ ο πελάτης αγοράζει αυ-
τό που πραγματικά έχει ανάγκη από 
την απλή αστική ευθύνη (όπως 
προβλέπεται από το νόμο) μέχρι τη 
μικτή ασφάλιση για την πλήρη κά-
λυψη του περιουσιακού του στοι-
χείο εκταμιεύοντας το χρηματικό 
ποσό που επιθυμεί. Η ΑΧΑ έχει 
στρατηγικά αποφασίσει να βρίσκε-
ται αδιάλειπτα κοντά στους πελά-
τες της γιατί πιστεύει ότι πρέπει να 
απολαμβάνουν την αρτιότερη εξυ-
πηρέτηση από την εταιρεία τους. Σε 
αυτό το πλαίσιο η εν λόγω εκστρα-
τεία υπενθυμίζει πως οι ασφαλι-
σμένοι έχουν τη δυνατότητα να ε-
πισκευάζουν το όχημά τους στα 
συμβεβλημένα με την εταιρεία συ-
νεργεία, χωρίς να χρειαστεί να 
πληρώσουν επί τόπου, αφού το κό-
στος καλύπτεται απευθείας από 
την ΑΧΑ. Τέλος γίνεται αναφορά 
στο σημαντικό ρόλο του ασφαλι-
στικού συμβούλου ΑΧΑ, ο οποίος 
μπορεί να τους ενημερώσει και να 
τους συμβουλεύει για τα προγράμ-
ματα ασφάλισης που προσφέρει η 
εταιρεία.

ΑΧΑ- Ι.Ο.ΑΣ

«Κάντο Σωστά»
ΓιΑ  4η χρονιΑ συνεχίζεται εν 
τω μεταξύ το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα «Κάντο Σωστά» που έχει 
δημιουργήσει η ΑΧΑ σε συνεργα-
σία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφά-
λειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» 
για μαθητές δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης, με την επίσημη έγκριση 
του Υπουργείου Παιδείας και την 
αποστολή σχετικής εγκυκλίου σε 
όλα τα σχολεία της χώρας. Το «Κά-
ντο Σωστά», ένα αρθρωτό, διαδρα-
στικό πρόγραμμα το οποίο εμβαθύ-
νει σε σημαντικά θέματα για την ο-
δική ασφάλεια, έχει ήδη προσεγγί-
σει 16.250 μαθητές από όλη την 
Ελλάδα.Η ΑΧΑ έχει προχωρήσει 
σε στρατηγική συνεργασία με το 
Ι.Ο.ΑΣ. για την εκπαίδευση των νέ-
ων στην πρόληψη των τροχαίων 
συμβάντων, έχοντας λάβει υπόψη 
πως τα οδικά δυστυχήματα αποτε-
λούν έναν από τους σημαντικότε-
ρους παράγοντες για σοβαρούς και 
θανάσιμους τραυματισμούς στην 
ηλικιακή ομάδα 15-29 ετών.
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MetLife Διάκριση με ιδιαίτερη βαρύτητα
ή MetLife βραβεύθηκε για 2η φορά, στο πλαίσιο του θε-

σμού «True Leaders», ως ένας από τους ηγέτες της ελ-
ληνικής αγοράς, με βάση τις επιδόσεις της κατά το 

2013.  Η τελετή απονομής βραβείων έγινε σε ειδική εκδήλω-
ση που πραγματοποιήθηκε, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Α-
νάπτυξης,ενώ το βραβείο παρέλαβε ο αντιπρόεδρος Δ.Σ. και 
διευθύνων σύμβουλος της MetLife στην Ελλάδα, κ. Δημή-
τρης Μαζαράκης.

Ο θεσμός των βραβείων «True Leaders» οργανώνεται α-
πό την ICAP Group και έχει ως στόχο να τιμήσει τις εταιρείες 
και τους ομίλους – ηγέτες, βασιζόμενη σε τέσσερα μετρήσιμα 
κριτήρια, την κερδοφορία, την αύξηση προσωπικού, την υψη-
λή πιστοληπτική ικανότητα (ICAP Score) και την κορυφαία θέ-
ση στον κλάδο. 

Η φετινή διάκριση της MetLife ως ένας από τους ηγέτες 
της Ελληνικής αγοράς, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς, πέρα 

από το γεγονός  ότι υπογραμμίζει για ακόμη μια φορά την 
κορυφαία θέση και αξιοπιστία της, ταυτόχρονα, αποτελεί έ-
μπρακτη απόδειξη της σταθερότητας και της αναπτυξιακής 
δυναμικής που την διακρίνει σε ένα περιβάλλον, όπως ήταν 
αυτό του 2013, που χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερες δυσκο-
λίες και ισχυρές προκλήσεις, σχολίασε ο κ. Δημήτρης Μα-
ζαράκης. 

Οι υψηλές ικανότητες και ο επαγγελματισμός που διακρί-
νει τους ανθρώπους της MetLife αποτελούν ένα από τα συ-
γκριτικά πλεονεκτήματα της εταιρείας που της δίνουν τη δυ-
νατότητα να συνεχίζει να ανταποκρίνεται με μεγάλη επιτυ-
χία στις υψηλές απαιτήσεις της ελληνικής σφαλιστικής α-
γοράς του σήμερα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ασφά-
λειας και εμπιστοσύνης τόσο για τους ασφαλισμένους της, 
όσο και τους συνεργάτες της σε όλα τα επίπεδα, σημείωσε ο 
αντιπρόεδρος Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος της MetLife.

Ο κ. Δ. 
Μαζαράκης 
(αριστερά) 

παραλαμβάνει 
το βραβείο True 

Leaders 2013 
από τον κ. 

πρόεδρο ΕΣΕΕ 
κ. Βασίλη 
Κορκίδη

Ένα ακόμη Generali Trophy, η 
φθινοπωρινή θαλάσσια ε-
ξόρμηση με φουσκωτά σκά-

φη στα ελληνικά νησιά, των καλύ-
τερων του δικτύου Agency της ε-
ταιρίας, ολοκληρώθηκε με επιτυ-
χία. 

Οι κορυφαίοι ασφαλιστικοί 
σύμβουλοι της Generali ανοίχτη-
καν στο απέραντο γαλάζιο του Αι-
γαίου με τελικό προορισμό την κο-
σμοπολίτικη Μύκονο. 

Για τέσσερις ημέρες εξερεύνη-
σαν τις μοναδικές ομορφιές του 
«νησιού των ανέμων», ενώ δεν 
παρέλειψαν να επισκεφτούν και 
την  Πάρο.

Οι συμμετέχοντες στο ταξίδι ε-
πιβράβευσης, είχαν την ευκαιρία 
να διασκεδάσουν αλλά και να α-
νταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις 
για τους επαγγελματικούς τους 
στόχους και επιδιώξεις. Κυρίως 
όμως είχαν την ευκαιρία να ζή-
σουν στιγμές περιπέτειας, με την 
αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. 
Οι συνεργάτες της Generali επέ-
δειξαν παροιμιώδη ψυχραιμία, ευ-

ελιξία και αποτελεσματικότητα, 
δαμάζοντας τα κύματα, ιδιότητες 
που αξιοποιούν άλλωστε καθη-
μερινά επιδιδόμενοι στον πρω-
ταθλητισμό της ελληνικής ασφα-
λιστικής αγοράς. 

Στο γεμάτο δράση τετραήμερο 
ταξίδι επιβράβευσης, η διοίκηση 
της εταιρείας και οι κορυφαίοι 
του Agency ενίσχυσαν περαιτέ-
ρω τους δεσμούς τους και απέ-
δειξαν για μία ακόμη φορά πόσο 
στενά δεμένη είναι η οικογένεια 
της Generali.Η πρωτότυπη για 
την ελληνική ασφαλιστική αγορά 
εκδήλωση επιβράβευσης του δι-
κτύου Agency της Generali που 
έχει καταστεί θεσμός, αποκτά κά-
θε χρόνο και περισσότερους φα-
νατικούς φίλους. Ο συναγωνι-
σμός για την ανάδειξη των νικη-
τών γίνεται όλο και πιο έντονος 
και το Generali Trophy διεκδικεί 
πλέον με αξιώσεις το χαρακτηρι-
σμό του πιο ελκυστικού επάθλου 
σε διαγωνισμό πωλήσεων α-
σφαλιστικών συμβούλων.

Τη νεΑ εφΑρΜοΓη  υπολογισμού ασφαλίστρων  για κινητά και 
tablets «Ydrogios Asfalistra» για κινητά και tablets,παρουσιάζει η Υ-
δρόγειος Ασφαλιστική, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες κατανα-
λωτικές συνήθειες που χαρακτηρίζονται από την ευρεία χρήση του δι-
αδικτύου και των έξυπνων συσκευών και αξιοποιώντας τις δυνατότη-
τες της νέας τεχνολογίας προς όφελος των καταναλωτών αλλά και 
των συνεργατών της.

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο, εύκολα, γρή-
γορα και από οποιοδήποτε σημείο,  να υπολογίσει τα ασφάλιστρα 

του οχήματός του, να ενημερωθεί για τις καλύψεις του και να 
εντοπίσει τους κοντινότερους σε αυτόν ασφαλιστικούς δι-

αμεσολαβητές της εταιρείας για την περαιτέρω εξυπηρέ-
τησή του.

Η εφαρμογή παρέχεται δωρεάν και λειτουργεί  σε κινητά τηλέφω-
να, tablets αλλά και PCs, με σύνδεση στο διαδίκτυο. Με απλό και εύ-
χρηστο τρόπο, ο χρήστης εισάγει τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν 
την ασφάλιση και το όχημά του   - Επιβατικό ΙΧ, Αγροτικό ΙΧ, Αγροτικό 
Φορτηγό ΙΧ, Μοτοσυκλέτα. Στη συνέχεια ενημερώνεται για το κόστος 
της ασφάλισής του στο πρόγραμμα BASIC της Υδρογείου καθώς και τις 
καλύψεις που περιέχονται σε αυτό.  Στο επόμενο βήμα, μέσα από την εμ-
φάνιση σχετικής λίστας αλλά και χάρτη, πληροφορείται για τους κοντι-
νότερους σε αυτόν ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές της εταιρείας, για 
την αγορά της ασφάλισης. Η νέα εφαρμογή είναι διαθέσιμη χωρίς κό-
στος από τα ηλεκτρονικά καταστήματα της Google, της Apple και της 
Microsoft (αναζήτηση με τις λέξεις Ydrogios ή Asfalistra). Επιπλέον πα-
ρέχεται και online από την ιστοσελίδα της Υδρογείου www.ydrogios.gr.

Υδρόγειος Ασφαλιστική

«Ydrogios Asfalistra» για κινητά και tablets

Συμμετέχοντες Trophy 2014 
Μύκονος 15-18/9

Ονόματα Γραφεία

Δημητρίου Πάνος 

Κεντρικά 
Generali

Σωτηράκος Μιχάλης

Λαμπροπούλου Μαρία

Κιτριλάκης Γιάννης 

Παπαδόπουλος Σταύρος 

  
Θεσ-
σαλονίκης

Καμπουράκη Μελτίνη 

Τσακυρίδης Σάκης 

Μπαξεβάνης Γιώργος

Αλεξανδρίδης Δημήτρης 

Δασκαλάκης Χριστόφορος 

Ψυλλάς Σταμάτης Χίου

Καραβάνος Χαράλαμπος Χανίων

Γαλανός Ανδρέας 
Ηρακλείου

Στεφανάκης Στέλιος

Βασιλειάδης Χρήστος
Αλεξαν-
δρούπολης

Κυριακόπουλος Άγγελος Καλλιθέας

Βαγιανού Αγγελική Σάμου

Χατζοπούλου Διονυσία Ψυχικού

Κασσαβέτη Μαρία Ν. Σμύρνης

Διζικιρίκης Ιάκωβος 
Ο φωτογρά-
φος μας

Generali: Θεσμός το Generali Trophy
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ΜΗΤΕΡΑ

Σημαντική 
πιστοποίηση  
από τη Unicef 

Από  αριστερά οι κκ. Γ. Πατούλης, Γ. 
Πολίτης, Λ. Κανελλόπουλος, η κ. Α. 
Παπακώστα και ο κ. Η. Λυμπέρης 

ωσ «νοσοκοΜειο Φιλικό προς 
τα Βρέφη» (Baby Friendly Hospital), 
αναγνωρίστηκε με απόφαση του Υ-
πουργείου Υγείας  το ΜΗΤΕΡΑ ε-
φαρμόζοντας τις αρχές που απαι-
τούνται από την UNICEF και τον Πα-
γκόσμιο Οργανισμό Υγείας  για το 
μητρικό θηλασμό. Σε ειδική τελετή 
απονομής που πραγματοποιήθηκε 
στο συνεδριακό κέντρο Ν. Λούρος 
ΜΗΤΕΡΑ, ο αντιπρόεδρος διοικητι-
κού συμβουλίου κ. Γεώργιος Πολί-
της, παρέλαβε από τον πρόεδρο της 
Unicef Ελλάδος κ. Λάμπρο Κανελ-
λόπουλο, το έργο τέχνης του Pablo 
Picasso "Μητρότητα" σύμβολο ορό-
σημο που κοσμεί τα Νοσοκομεία 
που έχουν χαρακτηριστεί ως «Φιλι-
κά προς τα βρέφη».  Με την παρου-
σία τους τίμησαν την τελετή απονο-
μής, η υφυπουργός Υγείας κα. Αικα-
τερίνη Παπακώστα, ο δήμαρχος Α-
μαρουσίου κ. Γεώργιος Πατούλης, ο 
γενικός διευθυντής της Unicef κ. Η-
λίας Λυμπέρης,  μέλη της εθνικής ε-
πιτροπής  Μητρικού Θηλασμού, η υ-
πεύθυνη έργου της εθνικής πρωτο-
βουλίας προαγωγής του μητρικού 
θηλασμού «Αλκυόνη» κα. Ιωάννα 
Αντωνιάδου – Κουμάτου  και μέλη 
αυτής, καθώς και  πλήθος άλλων 
προσκεκλημένων. Σε δηλώσεις του 
ο κ. Ανδρέας Καρταπάνης, διευθύ-
νων σύμβουλος του ΜΗΤΕΡΑ, δή-
λωσε χαρακτηριστικά ότι το ΜΗΤΕ-
ΡΑ, με αφοσίωση στην άριστη παρο-
χή μαιευτικών υπηρεσιών, με σεβα-
σμό στη μητέρα και το παιδί, εφαρ-
μόζει όλες τις προϋποθέσεις της 
Πρωτοβουλίας BFH οι οποίες περι-
λαμβάνονται στη Γραπτή Πολιτική 
του για τον Μητρικό Θηλασμό και υ-
λοποιούνται από το άρτια εκπαιδευ-
μένο προσωπικό του. Μαζί με τους 
εργαζόμενους, το νοσηλευτικό και 
ιατρικό δυναμικό, συνεχίζουμε τη 
μεγάλη προσπάθεια, με βασικό 
γνώμονα την καλύτερη δυνατή υπο-
στήριξη στις μητέρες και τα παιδιά 
τους,σημείωσε ο κ. Καρταπάνης.



14

N E X T D E A L  # 3 2 6 #  1 2  Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 1 4

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

στη χώρα μας  καταγράφεται το  υψηλότερο 
ποσοστό θανάτων από τροχαία ατυχήματα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τη νέα 

μελέτη του Κέντρου Τεχνολογίας της Allianz 
(Allianz Zentrum für Technik, ή AZT),ενώ τα τρο-
χαία είναι η κύρια αιτία θανάτου για τους νέους, 
ανεξάρτητα από το επίπεδο οικονομικής ευημερί-
ας της κάθε χώρας. Ένα συγκλονιστικό 31 τοις ε-
κατό επί του συνόλου των θανάτων από τροχαία 
ατυχήματα παγκοσμίως είναι έφηβοι και νέοι ε-
νήλικες, ηλικίας μεταξύ 15 και 29 ετών. Αυτό με-
ταφράζεται σε περισσότερες από 400.000 ζωές 
που χάνονται ετησίως, ένας αριθμός που υπερ-
βαίνει τους θανάτους των νέων που προκαλού-
νται από ασθένειες, χρήση ναρκωτικών, αυτοκτο-
νία, βία ή γεγονότα που σχετίζονται με πόλεμο.

Το αν ένας θάνατος νέου από τροχαίο συμβαί-
νει σε χώρα χαμηλού, μεσαίου ή υψηλού εισοδή-
ματος δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο. Σύμφω-
να με το ΑΖΤ, τα ποσοστά θανάτου των νέων από 
τροχαίο ατύχημα, εμφανίζουν ελάχιστες διαφο-
ροποιήσεις αγγίζοντας το 31,5% σε χώρες χαμη-
λού εισοδήματος, 32,0% σε χώρες μεσαίου εισο-
δήματος και το 28,5% σε χώρες υψηλού εισοδή-
ματος.

Ένα παγκόσμιο ζήτημα  
που δεν αφορά μόνο τη νεολαία

Κάθε χρόνο, σχεδόν 1,3 εκατομμύρια άνθρω-
ποι πεθαίνουν εξαιτίας τροχαίων ατυχημάτων, 
και περισσότερα από 50 εκατομμύρια τραυματίζο-
νται, καθιστώντας την οδική ασφάλεια ένα ιδιαί-
τερα σημαντικό παγκόσμιο ζήτημα. Ανά 100.000 
κατοίκους, 18 χάνουν τη ζωή τους σε τροχαία α-
τυχήματα. Αυτό τοποθετεί τον θάνατο από τροχαίο 
ατύχημα στην 9η θέση στη λίστα των κορυφαίων 
αιτιών θανάτου, σύμφωνα με την τελευταία Πα-
γκόσμια Έκθεση για την Οδική Ασφάλεια από την 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ). Οι πρόσφα-
τες εξελίξεις, όμως, δείχνουν πως θα γίνει η πέ-
μπτη κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως μέχρι το 
2030, αν δεν ληφθούν κατάλληλα αντισταθμιστι-
κά μέτρα κατά των τροχαίων ατυχημάτων.

η ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό 
θανάτων από τροχαία ατυχήματα στην 
ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ελλάδα έχει 12,2 θανάτους από τροχαία ατυχή-
ματα ανά 100.000 κατοίκους. Αυτό τοποθετεί τη χώ-
ρα στην τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα που βρίσκεται στην κο-
ρυφή της λίστας είναι η Σουηδία με μόλις 3 θανά-
τους από τροχαία ατυχήματα ανά 100.000 κατοί-
κους. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα υψηλότερα ποσοστά 
σημειώνονται στην Δομινικανή Δημοκρατία (41,7), 
την Ταϋλάνδη (38,1) και τη Βενεζουέλα (37,2). 

Το ΑζΤ στην πρώτη γραμμή του αγώνα υπέρ 
της οδικής ασφάλειας 

Το ΑΖΤ λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη προβλέ-
ψεις και ποσοστά σαν κι αυτά στην προσπάθειά 
του να προωθήσει μέτρα για την οδική ασφάλεια. 
"Για περισσότερα από 40 χρόνια, το ΑΖΤ έχει παί-
ξει ενεργό ρόλο στην εδραίωση της οδικής ασφά-
λειας και μέσω ερευνών και εκστρατειών πρόλη-
ψης έχει ως στόχο να καταστήσει τους δρόμους 
πιο ασφαλείς για όλους” λέει ο Christoph 
Lauterwasser, Διευθυντής του ΑΖΤ. "Είτε έχουμε 
να κάνουμε με «αφηρημένη» οδήγηση, με ασφά-
λεια πεζών και ποδηλατιστών, με πρότυπα ασφα-
λείας γύρω από τα βοηθητικά συστήματα οδήγη-
σης και την αυτοματοποιημένη οδήγηση, ή με το 
πώς να μεταφέρεις ασφαλώς φορτίο στο αυτοκί-
νητο, οι ειδικοί της ΑΖΤ έχουν πολλές φορές συ-
νεισφέρει στην αυτοκινητοβιομηχανία, τον κανο-
νισμό της κυκλοφορίας και όλες τις άλλες πτυχές 
της οδικής ασφάλειας. "

καινοτόμες λύσεις από την Allianz 
ελλάδος για την οδική ασφάλεια

Η Allianz Ελλάδος αξιοποιεί την τεχνολογία 
και εξασφαλίζει στους Έλληνες οδηγούς μεγαλύ-
τερη ασφάλεια στις μετακινήσεις τους με τις υπη-
ρεσίες που προσφέρει η κάλυψη Secure Drive, 
μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την Ελληνική α-
γορά που προσφέρεται προαιρετικά με όλα τα 
προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου All For1.

Η ηλεκτρονική συσκευή τηλεματικής Secure 
Drive τοποθετείται στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο 
και μέσω δορυφόρου εντοπίζει την ακριβή θέση 
του αυτοκινήτου, δίνοντας σήμα στο κέντρο επι-
χειρήσεων της Allianz Assistance σε περίπτωση 
ατυχήματος, βλάβης ή κλοπής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
οδική ασφάλεια καθώς και συγκρίσεις χωρών, 
παρακαλούμε επισκεφθείτε την Ανοικτή Πύλη 
Γνώσης της Allianz χρησιμοποιώντας το παρακά-
τω link www.knowledge.allianz.com/special/
road_safety_trends/ 

είναι η σημαντικότερη αιτία θανάτου για τους νέους παγκοσμίως

Allianz: Στους ελληνικούς δρόμους τα περισσότερα τροχαία

1 

Θάνατοι ατύχηµα ανά 100.000 κατοίκους από τροχαίο  

Κατάταξη Χώρα 

Θάνατοι από 
τροχαίο ατύχηµα 
ανά 100.000 
κατοίκους 

1 Σουηδία 3,0 
2 Ην. Βασίλειο 3,7 
3 Μάλτα 3,8 
4 Ολλανδία 3,9 
5 Δανία 4,7 
6 Γερµανία 4,7 
7 Ιρλανδία 4,7 
8 Φινλανδία 5,1 
9 Αυστρία 5,3 

10 Ισπανία 5,4 
11 Λουξεµβούργο 6,3 
12 Γαλλία 6,4 
13 Εσθονία 6,5 
14 Ιταλία 7,2 

15 Σλοβενία 7,2 
16 Κύπρος 7,6 
17 Τσεχία 7,6 
18 Βέλγιο 8,1 
19 Ουγγαρία 9,1 
20 Σλοβακία 9,4 
21 Βουλγαρία 10,4 
22 Κροατία 10,4 
23 Λετονία 10,8 
24 Λιθουανία 11,1 
25 Ρουµανία 11,1 
26 Πολωνία 11,8 
27 Πορτογαλία 11,8 
28 Ελλάδα 12,2 

Κατάταξη Χώρα 

Θάνατοι από 
τροχαίο ατύχηµα 
ανά 100.000 
κατοίκους 

Με μεγάλη επιτυχία και υψηλή προσέλευση στελεχών πραγματοποιήθηκε 
η τέταρτη και τελευταία εκδήλωση της σειράς «Διαφάνεια στην ασφαλι-

στική αγορά» που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Εκπροσώπων & Στελεχών Ασφα-
λιστικών Εταιριών, με ειδικό  θέμα η "Διαφάνεια στην άσκηση της ασφαλιστι-
κής εποπτείας". Τις απόψεις τους κατέθεσαν  η κ. Εύα Βαρουχάκη, επικεφαλής 
Νομικής Υπηρεσίας και Διεθνών Σχέσεων της ΕΑΕΕ, ο κ. Γιάννης Πητταράς, 
Chief Risk Officer της  AXA, ο κ. Σταμάτης Δρίτσας, επικεφαλής της διεύθυνσης 
Διαχείρισης Κινδύνων της  Εθνικής και ο κ. Φίλιππος Κάσσος,  αναπληρωτής 
γενικός διευθυντής Audit της  KPMG. Τη συζήτηση συντόνισε ό κ. Γιάννης Λι-
νός, πρόεδρος της επιτροπής Βέλτιστων Πρακτικών του Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Ο διάλογος 
που αναπτύχθηκε κινήθηκε στους  δύο βασικούς άξονες της διαφάνειας στην 
άσκηση της εποπτείας στο εσωτερικό κάθε εθνικής αγοράς και της διαφάνει-
ας στην άσκηση της εποπτείας μεταξύ των επιμέρους εθνικών αγορών 
(Paneuropean level playing field). Από τη συζήτηση προέκυψαν οι ακόλουθες 
διαπιστώσεις και επισημάνσεις.
• Η  διαφάνεια στην εποπτεία δεν είναι ούτε αυτονόητη ούτε αφηρημένη έν-
νοια. Αποτελεί ένα πολύ συγκεκριμένο καθεστώς επιδιωκόμενης ισονομίας 
που πρέπει να βασίζεται στις αρχές της αντικειμενικότητας, της συγκρισιμότη-

τας και της ενιαίας αντιμετώπισης. Η EIOPA παίζει σημαντικότατο ρόλο στη δι-
ασφάλιση της διαφανούς εποπτείας μέσω της λογοδοσίας των εθνικών επο-
πτικών αρχών και της δυνατότητας παρέμβασης με στόχο την  επικράτηση ί-
σων όρων ανταγωνισμού μεταξύ ασφαλιστικών ομίλων και μεταξύ χωρών.
• Το Solvency II μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο διακυβέρνησης των ασφαλιστι-
κών επιχειρήσεων μέσω της αναβάθμισης του ρόλου και των ευθυνών του δι-
οικητικού συμβουλίου και της διαφανούς τεκμηρίωσης των αποφάσεων και 
διαπιστώσεών του.
•Η παράλληλη πορεία εφαρμογής του Solvency II και του λογιστικού προτύ-
που IFRS 4 Phase II προάγει μεν τη διαφάνεια στη λειτουργία των ασφαλιστι-
κών επιχειρήσεων και την αποτύπωση της οικονομικής τους κατάστασης, αλ-
λά με σημαντικό πρόσθετο κόστος υλοποίησης από αυτές και πολυπλοκότητα 
αναφορών που δεν είναι εύκολα κατανοητή και επομένως αξιοποιήσιμη από 
τους καταναλωτές.
• Η διαφάνεια στην εποπτεία υποστηρίζει τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην 
εκπλήρωση της αποστολής τους, αποτρέποντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό και 
εμπεδώνοντας την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στο θεσμό της ιδιωτικής ασφά-
λισης. 

Σ.Ε.Σ.α.Ε.: Διαφάνεια στην άσκηση της ασφαλιστικής εποπτείας

Από αριστερά : Γ. Πητταράς, Στ. Δρίτσας, Ι. Λινός, Ε. Βαρουχάκη, Φ. Κάσσος
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NP Insurance 

ταξίδι στη 
Βουδαπέστη  
Με ΤΑξιδι στη Βουδαπέστη, α-
ντάμειψε η NP Insurance τους ε-
πιτυχόντες συνεργάτες της στον 
διαγωνισμό πωλήσεων του 
2013.Σαράντα συνεργάτες κα-
θώς και οι επιτυχόντες managers 
πωλήσεων συμμετείχαν στην εκ-
δρομή στη μαγευτική Βουδαπέ-
στη τον Αύγουστο που πέρασε, 
την πόλη που συνδυάζει την γοη-
τεία της Κεντρικής Ευρώπης και 
αποτελεί για αιώνες το επίκεντρο 
της ευρωπαϊκής κουλτούρας. Ή-
ταν η 10η εκδρομή της εταιρίας 
στα 11 χρόνια λειτουργία της, η 
οποία έχει καταστεί θεσμός εμπι-
στοσύνης και ανταπόδοσης της ε-
ταιρίας προς τους συνεργάτες 
της  που διαπρέπουν στο παρα-
γωγικό τους έργο.

Το τελευταίο βράδυ πραγματο-
ποιήθηκε η επίσημη τελετή βρά-
βευσης των επιτυχόντων συνερ-
γατών μέσα στο Marriot Hotel  
και όλοι οι παρευρισκόμενοι έ-
δωσαν την υπόσχεση τους ότι θα 
συνεχίσουν να εργάζονται με την 
ίδια προσήλωση και αγάπη για 
την εταιρία και τα επόμενα χρό-
νια. 

Στην εκδρομή εκπροσώπησαν 
την εταιρία ο διευθυντής οικονο-
μικών και διοικητικών υπηρεσι-
ών  κ. Νικόλαος Ζάχος  καθώς 
και ο υπεύθυνος κανονιστικής 
συμμόρφωσης και σύμβουλος 
διοίκησης, κ. Θεόδωρος Κυρια-
κόπουλος. Την διεύθυνση πωλή-
σεων εκπροσώπησαν οι διευθυ-
ντές πωλήσεων κ. Αθανάσιος 
Κυράνας και κ. Γεώργιος Στάθης, 
καθώς και οι περιφερειακοί δι-
ευθυντές Δυτικής Ελλάδος κ. Ιω-
άννης Μπούσιας και Ηπείρου κ. 
Νίκος Τζώλος, οι οποίοι και βρά-
βευσαν τους επιτυχόντες συνερ-
γάτες τους. 

Το επόμενο ταξίδι της NP είναι 
προγραμματισμένο για τον Αύ-
γουστο του 2015 στην πανέμορ-
φη Λισαβόνα, με στόχο όλο το δί-
κτυο συνεργατών της εταιρίας να 
έχει την  δυνατότητα μέσα από 
την δουλειά και την αφοσίωση 
του, «μαζί να γνωρίσουμε όλο 
τον κόσμο».




